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 پيداترين پنهان
 ضرترين غايب، خورشيد آسماني كهسالم بر پيداترين پنهان، حا    

كند و سبزپوشان ملكووت در شوب نيموه     از زمين نورافشاني مي
گر ستون نخست خانوه  شوند. ا اش مفتخر مي بوسي شعبان، به دست
حلو،، سوتون   و استن ستون صبردو است، دانگيمرو  واليت فتوت

سوم رشادت است و ايثار، ستون چهارم خلوص در بندگي، سوتون  
صداقت اسوت و مكتوب    بر جهان عل،، ششمين ستون ، اشرافپنج

نج و مظلوميت، دانش و معرفت، هفتمين ستون بردباری در برابر ر
ستون  وكرم، است ، ستون نه، جوداست  و غربت ستون هشت، رأفت

 ده، پاكي و هدايتگری، سوتون يوازده، مبوارزه عميوآ و آرام،    
ان زينت گرفته آخرين ستون اين خانه آسماني با نام انتظار و امتح

زودی زود نام برقراری لطف و عنايت معمار اين خانه، ب كه البته به
 خورد.   ديدگان بر اين ستون رق، ميستم وققعدالت و دادرسي ح

خانه روحواني و پور بركوت،    واقعيت آن است كه ورود به اين     
خواهد و هر گمگشته در وادی غفلت و جهالت را بوه آن   لياقت مي
خورشويد   گر در تعالي، مذهبي ما به منتظران ديودار راه نيست. ا
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اين منتظران، كساني هستند كه  به طور حت،دوازده، اشاره شده، 
خورشيد ديگر روشن كورده و در   11وجود تاريك خود را به انوار 

عالي كارنامه موفقيوت دريافوت   آزمون ابراز بندگي با نمرات  11
و بانوی آب و آفتواب كوه   آور رحمت  اند. آنان ابتدا از پيام كرده

سپس با پوشيدن  ،اند دخول گرفته هستند، اذن صاحبان خانه واليت
هوای ايون خانوه     برابر هر يك از ستون جامه تواضع و صداقت در
گواه بوا    بندگي و تسلي، و رضا نوشتند. آن زانوی ادب زده و مشآ

اميد به خدا آزمون لياقت و درس اطاعت پس دادنود توا جوواز    
 ستون آخر را گرفتند. رسيدن به

خوشا به سعادت كساني كه كارناموه اطاعوت و اخالصشوان را        
خورشيد فروزان آسمان هدايت با خطي از نور امضا كردنود.  14

يافتند، كشواورزاني   آنان كه افتخار شاگردی در كالس انتظار را
شيدند و با مدد جستن هستند كه بذر اخالص را در كشتزار ايمان پا

ن را آبياری كردند و اكنوون  هايشا الهي، مزرعه دل طفاز چشمه ل
كنند. موفقيت  كمال شادی برداشت مي ترين محصول را در مرغوب

 «سپيدار»     در آزمون انتظار، گوارايتان باد!  
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 احزاب قرآن
ه در شوهر مدينوه بور    ای اسوت كو   احزاب، چهوارمين سووره      

هوای   سووره  كنووني  اما از نظر ترتيب شد( نازل 9)پيامبراكرم
آيه دارد. از آنجا كه بخش  70باشد و  وسوم مي قرآن، سوره سي
پردازد، نام  اين سوره به جنگ احزاب )خندق( ميمهمي از آيات 

 احزاب برای آن انتخاب شده است.
خواني،: كسوي كوه سووره     مي (9در حديثي از پيامبر اسالم )

عذاب قبر در احزاب را تالوت كند و به خانواده خود تعلي، دهد، از 
 امان خواهد بود.
كه سوره احوزاب را بسويار    ( نقل شده: كسي:از امام صادق )

( و خاندان او خواهود  9كند، در قيامت در جوار پيامبر ) تالوت
 بود.

 سبزتر از بهار
 كند آن آفتاب پنهاني طلوع مي

 ز سمت شرق جغرافيای عرياني
 پرد، نشانه چيست؟ دوباره پلك دل، مي
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 آيد كسي به مهماني ه ميام ك شنيده
 آبادتو از حوالي اقلي، هركجا

 رود اين شهر رو به ويراني بيا كه مي
 در انتظار تو تنها چراغ خانه ماست

 های ظلماني كه روشن است در اين كوچه
 كنار نام تو لنگر گرفت كشتي عشآ

 ست طوفاني  بيا كه نام تو آرامشي
 «پور قيصر امين»

 انساني های كزيده
خواهود و   يت يك انسان، اين است كه چقودر موي  ن انسانميزا* 
 تواند انسان ديگری را دوست بدارد. مي
 دهد. مان معنا مي گفتن «آری»به  گفتن ما «نه»گاهي * 
 ها چيزی ارزشمندتر از همين امروز نيست. در زندگي انسان* 
 گاهي بردن يك دعوا بدتر از باختن آن است.* 
چه وقوت و چطوور بميوری، فقو       كه تواني انتخاب كني نمي* 
 .واني تصمي، بگيری چطور زندگي كنيت مي
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كنند، خود نيز از  فتاب را به زندگي ديگران هديه ميها كه آ آن* 
 آن سهمي خواهند برد.

ترين موجود روی زموين   از انسان، اميد گرفته شود، بدبختاگر * 
 بود. خواهد
 ه دارد.صبری، رنج بيشتری را برای انسان به همرا بي* 
ارزد، هودف   جو كردن آن به زحمتش ميو تنها گنجي كه جست* 

 است.
ترين مشكالت، در جايي نهفته است كه ما هرگز انتظارش  بزرگ* 

 را نداري،.
 اندوه، مرگ روح است و شادی، زندگي آن.* 

 «نسب گردآوري: ناهيد قادري»

 با طناب كسي در چاه رفتن
پس بوا   متوجه حضور دزد شد شبي هنگام خواب، ای خانه صاحب    

زيركي و به دروغ به همسرش گفت: مقداری پول در چاه داخول  
در امان باشد. دزد كه صدای  تا از دست دزدان حياط پنهان كردم

داخول   خانه را شنيد، فريب سخن او را خورد و خوشحال بهصاحب
خانه به زنش گفت: چون هوا خيلوي گورم    چاه رفت. سپس صاحب
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پهن كن. دزد كه در  خواب را در حياط روی چاهاست، امشب رخت
از يوافتن پوول    پي يافتن پول به داخل چاه رفته بود، هنگامي كه

خانه روی خواست از چاه بيرون بيايد اما ديود صواحب   ،اميد شدنا
گويد:  دهد و مي مي همسرش وعده خريد طالچاه خوابيده و به در

دای بلنود  ه با صو كن،. دزد از داخل چا برای تو چنين و چنان مي
خانه، من با طناب شوهرت به چاه رفت،  فرياد زد: آهای زن صاحب

ترتيوب دزد بوه    اش با طناب او در چاه نروی. بدينب واظباما تو م
 دام افتاد.

 در گذشته زندگي نكنيد
كوردن آن   كاری برای عوو   گذشته، هرچه بوده گذشته و هيچ    
زمان حال معطوف كنيد. پس توجه خود را به  توان انجام داد نمي

اما اگر  نظر برسد در گذشته زندگي كردن گرچه شايد خوشايند به
آنچوه كوه در حوال    خواهيد در زندگي موفآ باشيد، بايد به  مي

بسويار   . ممكن است گذشته شوما ،توجه كنيدافتد برايتان اتفاق مي
د آن را بوده، هر كدام كه باشود بايو   العاده دردناك يا شايد فوق

اش را ببنديد زيرا تنهوا زموان بورای     بگذاريد و پرونده پشت سر
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 برای مثال به دليل. اگر به هر دليل زندگي كردن، زمان حال است
بايد به خاطر داشوته  زندگي كنيد،  درآن زمان گذشته ازپشيماني 

، توانيد به عقب برگرديد. اگر به گنواه خوود محكو    باشيد كه نمي
 نيد.ز بچسبيد، فق  به خودتان آسيب مي

اي، كوه   های بدی گرفته ما زماني در گذشته تصمي، ،است ممكن    
جام دهي،، اي، اما تنها كاری كه اكنون بايد ان نتيجه آن را ه، ديده

ت. تنها چيزی كه ديگوران از  های غل  اس تكرار نكردن اين تصمي،
خواهند، اقرار به اشتباهات و درس گرفتن از گذشته اسوت.   ما مي

ايود، پوس يواد     ا بهتر بوده و روزهای خوبي داشتهاگر گذشته شم
بگيريد كه چگونه از آن خاطرات لذت ببريد اما همچنان به جلوو  

تان را بر اين بگذاريد كه نوع ديگوری از   حركت كنيد و تمام سعي
های جديدی  ی زمان حال و آينده بسازيد و راهاوقات خوش را برا
 را كشف كنيد.

هوا و   وب بر جوا بگوذاري، و چوالش   د اثری خهمه ما بايد از خو
های جديدی را برای الهام بخشيدن به خودمان پيدا كنوي،.   عرصه

ي،، يك شروع جديد برای ماست شو خواب بيدار ميهر روز كه از 
خوواهي،، بسوازي،. هرچوه را كوه      تواني، آنچه را كه موي  و مي
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سفيد بنويسيد، روزهای اول بسيار سخت  روی يك لوح خواهيد، مي
و مأيوس نشويد، يوك روز متوجوه    د بود اما اگر ادامه دهيدخواه
روی، شنا و مانند  شويد كه ناخودآگاه كارهای مفيدی مثل پياده مي

العاده و از خوود   . البته به قدرت تمركز فوقداي دادهآن را انجام 
از اتاق گذشتگي فراواني نياز است. به گذشته به عنوان اتاقي جدا 

وانيد بوه آنجوا سوری بزنيود اموا      ت . ميزمان حال خود بنگريد
توانيد در آن زندگي كنيد زيرا خانه و اتاق شما، زمان حوال   نمي

ارزش است و نبايد حتي يوك  است. هر ثانيه از زمان حال بسيار با 
با گذراندن وقت زياد در اتاق قديمي گذشته هدر دهيد. بوا   لحظه
ال را از های زموان حو   توجيه كه سرتان شلوغ است، موقعيتاين 

لوغ خواهود  دست ندهيد. بعدها ه، برای لحظه كنوني سرتان شو 
ايود.   اتالف وقت كورده خوريد كه چرا  بود و آن وقت افسوس مي

 اينجا، اآلن و در اين لحظه زندگي كنيد!
 «مترجم: آذر جواليي»

 راز سوم
سه راز ارزشمند به شما هديوه   طوطي: اگر آزادم كنيد، در عو 

عمر بخت يارتان باشد. بازرگان: قبول، بگو چوه  ده، تا در همه  مي
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گوي،: هرگز بر  را در قفس مي رازهايي داری؟ طوطي: دو راز اول
به، چه زيبوا!   دهيد، حسرت نخوريد. بازرگان: به آنچه از دست مي

اما غيور ممكون را    طوطي: برای شما انجام هر كاری ممكن است
ه، تقدي، كن،. بازرگان: باور نكنيد. حاال آزادم كنيد تا راز سوم را 

تو آزادی، برو. طوطي: چه اشتباه بزرگي كردی ای مرد، در شك، 
ای را از دسوت   به وزن هزار گرم است. چه سورمايه  من جواهری

دادی. بازرگان: ای وای، عجب گنجي بودی و خبر نداشت،، حيوف  
آيا راز سوم، خوودت نبوودی؟ كجوا    كه از دست، پريدی و رفتي! 

راز اول و دوم  راز سوم را بگو و برو. طوطي: بوه  اقلروی؟ ال مي
ه از دسوت دادی  كردی كه سومي را بگوي،؟ گفت، برای آنچو  عمل
گفت، غير ممكن را باور نكن كه باور كردی.  نخور كه خوردی، غصه
تر است: هرچه بور خوود    كه راز سوم از دو راز قبلي ارزانبدان 
پسوندی، بور    ود نميگران ه، بپسند و آنچه بر خپسندی، بر دي مي

 ديگران ه، نپسند.
 رضايت، بهترين نعمت است.* 
 كنند. يك جا زندگي نمي حرص و خوشبختي، با ه، در* 
 اگر غ، و غصه نبود، شادماني مفهومي نداشت.* 
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   گردد. آب رفته به جوی باز نمي* 
 طلس، بسته را با رنج يابي

 چو بشكستي به زيرش گنج يابي
 همت عالي ز فلك بگذرد
 مرد به همت ز ملك بگذرد

 روی طبع گير بر خود كارها كز گفت آسان
 گير گيرد جهان بر مردمان سخت سخت مي

 «سيد جمال ميرخلف»

 های انتظار دوبيتي
 كنار پنجره، گلدان خالي
 شكوه عشآ با دستان خالي

 بيا، چش، انتظار ميهمان است  
 ای با نان خالي صفای سفره

****** 
 بي، داري، برگ و باری نه از بي

 نه قصد ماندن و تسلي، داري،
 ز بس چش، انتظار جمعه ماندي،

 كش تقوي، داري، نتدلي م
****** 
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 بمان ای جلوه گ، با دل ما
 س، با دل مابه شوق يك تب

 ببين در غيبت باران چه كرده است
 ح، با دل ماترّ خزان بي

****** 
 ی تابيدنت را شنيدم مژده

 ندارم فرصت فهميدنت را
 ورشيد زميني خيره ماندمبه خ

 كه تمرين كرده باش، ديدنت را
****** 

 به اين دنيای خالي دل نبندند
 به گلدان سفالي دل نبندند

 ها بهار ما! بيا تا دسته گل
 به فصل خشكسالي دل نبندند

 «سيد حبيب نظاري»

 ثروت واقعي
روزی پدر يك خانواده بسيار ثروتمند، پسرش را بوا خوود بوه        

هد كه مردم فقيور، چگونوه زنودگي    برد تا به او نشان دروستايي 
ای كوه تصوور    ر مزرعه خوانواده كنند. آن دو چند روزی را د مي
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از پسر پرسويد: سوفر    فقيرند گذراندند. در بازگشت، پدر ،شد مي
يدی كوه موردم   چگونه بود؟ پسر گفت: پربار بود پدر! پدر گفت: د

بله. پدر پرسويد: در   كنند؟ پسر پاسخ داد: فقير چگونه زندگي مي
اين سفر چه چيزهايي ياد گرفتي؟ پسر در جواب گفت: ديودم موا   

استخر ما فق  توا وسو  باغچوه     .چهارتا ها يك سگ داري، و آن
موان   يي ندارد. ما در باغچوه اانته ها كشيده شده و جوی خانه آن

موا   ها را دارند. ايوان خانوه  ها در شب، ستاره فانوس داري، و آن
ها سرتاسر افآ را دارنود. موا    ياط جلويي است اما آنمشرف به ح
هايي دارند كه توا   ني برای زندگي داري، و آنها مرتعفق  تكه زمي
د مستخدم داري، كه خدمتمان ادامه دارد. ما چن ،كند چش، كار مي

 كنند. موا غوذايمان را   كنند ولي آنها به ديگران خدمت مي را مي
ارند. ما دورمان را ديوواری  ك خري، ولي آنها غذايشان را مي مي

اي، توا محافظوت شووي، و آنهوا دوسوتاني دارنود كوه         كشيده
 كنند. يشان م محافظت

زبان پدر هنگامي بند آمد كه پسر به او گفت: پدرم متشوكرم كوه   
دادی ما چه اندازه فقيري،! اگر به جای نگراني برای آنچوه   نشان،
ا خوود را ثروتمنود   بودي،، واقع مان شاكر ميهاي از داشته نداري،،
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خصوص قودر  ب ،بدانيد ؛ه چيزهايي را كه داريدديدي،. قدر هم مي
 دوستان را.

 «مترجم: پريسا بهرامي»

 های دلنواز دلنوشته
رويو، توا    داني،، فق  موي  روي، تا برسي،، كجايش را نمي گاه مي

گاه بورای   ؛آنكه هميشه رفتن، راه رسيدن نيستخبر از  برسي،. بي
و نگريسوت. بايود ديود، شوايد      ت، بايد ايسوتاد رسيدن بايد نرف

گريست به ای و ادامه دادن، فق  دورت كند. بايد ايستاد و ن رسيده
و گاه در ابتدای راهي و  داني ای و نمي مسير طي شده. گاه رسيده

از اسوت كوه   ای. مه، رسيدن نيست، مه، آغ كني رسيده گمان مي
كوه   بدون آن ودش دهد. گاهي آغاز مي گاهي به آساني روی نمي
گفت: تصمي، نگير! و اگر گرفتي، آغواز را   خواسته باشي! پدرم مي

به تأخير انداختن، نرسيدن است اما گاهي آغاز نكردن يك مسير، 
 بهترين راه رسيدن است.
 هرچه كني به خود كني

رفووت و  درويشووي بووود كووه در كوچووه و محلووه راه مووي     
و بد كني. زنوي   نيكخواند:هرچه كني به خود كني، گر همه  مي
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گفت: من اين درويوش را  ،كه صدای درويش را شنيده بود كارهم
ادب خواه، كرد. زن به خانه رفت، خمير درست كرد، يوك فتيور   

فتيور ريخوت. سوپس آن را بوه      شيرين پخت و كمي زهر ه، الی
نش گفت: من بوه  درويش داد و به خانه خود برگشت و به همسايگا

آن زن  كني. ه هرچه كني به خود نميكن، ك اين درويش ثابت مي
اين پسور پيودا    گ، شده بود. اتفاقاً سال پيش 7يك پسر داشت كه 

 شد، درويش را ديد و سالم كرد و گفت: مون از راه دور آموده و  
زهرآلود را به او داد. پسر كه  ام. درويش همان فتير شيرين گرسنه

! ايون  درويش گفت: درويوش  فتير را خورد، حالش وخي، شد و به
رفت و زن را خبر كورد. زن   به من دادی؟ درويش فوراً چه بود كه

بر سر خود  و ديد پسر خودش است! همان طور كه دوان دوان آمد
 ؛ا كه تو راست گفتوي قّكرد، گفت: ای درويش! ح زد و گريه مي مي

 هرچه كني به خود كني، گر همه نيك و بد كني.
 ددقت كردي

هوای اول كمربنود    شبيه سووراخ  ها بعضي از آدم ددقت كردي* 
 .آيند تند ولي هيچ وقت به كار شما نميهستند يعني هميشه هس
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بعضي از كارهای اداری هست كه هيچ وقوت الزم   ددقت كردي* 
كشوند.   و اطرافيان زحمتش را مي دجامش بدهنيست خود آدم ان

يكي از اين كارها، گرفتن شناسنامه آدم است، ديگری ه، باطول  
 كردنش.

از هوای تهران داريو،   سرب مقدار زيادیدر روز  دقت كرديد* 
نخووري، چوون    كني،. بعد ميگن سوسيس و كالبواس  استنشاق مي

 گيري،. رطان ميس
زنوه،   بار در خونه بعضي را مي كه شانس يه دتا حاال دقت كردي* 
داره و مشوكالت هو،    دشانسي دستش را از روی زنگ برنمياما ب

 .كليد دارند
پشت تلفن چيه؟ سالم رسووندن   ترين دروغ بزرگ ددقت كردي* 
 ها! بچه
ره، اولوين جوايي كوه     تون سر موي  وقتي حوصله ددقت كردي* 
 رين، سر يخچاله؟! مي

 زودرنجي هنر نيست!
 گيرد. شنيدم كه  ل كسي است كه توهين را نشنيده ميانسان عاق    
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 نتقادالعاده بود. او در مقابل قضاوت و ا كاترين زني مذهبي و فوق
رنجيد  های آنها نمي پردازی های مغرضانه و دروغ ديگران و نوشته
ای كرد. علت اين بود كه او اين قبيل برخوردها را بور  و مقابله نمي

طرفي باور داشت كه  دانست و از رواب  خود با پروردگار مضر مي
كند و سودی به حوال او نودارد.    اش را خراب مي رنجيدن، شادی

كه در تواند با اشخاصي  مي پرسيدند كه چگونه او مياز  مردم غالباً
گويند، رفاقت كند و او جوواب   ای مي باره او چنين سخنان بيهوده

 كن، كه اتفاقي نيفتاده است. داد: من فق  وانمود مي مي
دار كرده و يوا شوما را    اخيرا كسي احساسات شما را جريحه آيا    

يد؟ اگر جوواب مثبوت   رنجانده است؟ آيا الزم است كسي را ببخش
نكنيود، در   دشومنان را نفورين  »به كار ببريد: است، گفته خدا را 

ه باشيد كه خداوند ببخشيد و اطمينان داشت ؛عو  آنها را دعا كنيد
اگر با شخصي كوه   «دهد. دار شده شما را شفا مي احساسات جريحه
 رو شديد، سوعي كنيود بوا او دوسوتانه     دهد روبه شما را آزار مي

ای داشته باشيد. هرچوه زودتور    كنيد و رفتار خداپسندانه برخورد
 تان گيرد و زندگي كامي كمتری در قلب شما ريشه ميتلخ ببخشيد،
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در شنيدن تيز باشيد، در گفوتن كنود،    شود. تر مي تر و شفاف ساده
  زودرنج نباشيد و عصباني نشويد. 

 «صادق عظيممترجم: محمد»

 شرمنده از بدقولي
 4آيه  سوره بقره «كنيد تا به عهدتان وفا كن،.وفا  به عهد من»

هايي كه بوه   ام، ه، زير قول ها زير قول، زده خدايا! من خيلي وقت
ام. خيلوي   هايي كه به توو و ديگوران داده   ام و ه، قول ود دادهخ

آن عمول كون،، يوا     رود به زن، كه يادم مي هايي مي ها حرف وقت
دنشان براي، خيلي سخت بين، انجام دا مي ،كن، وقتي فكرش را مي

شوم. تعجب كردم وقتي ديدم در قرآن اين  خيال مي است، پس بي
عهد وجود دارد. اين آيوات  همه آيه در باره قول دادن و وفای به 

آن برای تو خيلي مه، است. تو دهد موضوع قول و انجام  نشان مي
گوويي   نداری و موي  زنند، دوست هايي را كه زير قولشان مي آدم
ه كساني كو »ای:  گفته 27 در سوره توبه آيه يانكارانند. مثالآنها ز

پيوستن  شكنند و آنچه را خدا به پيمان خدا را پس از بستن آن مي
كننوود،  زمووين فسوواد موويگسوولند و در  مووي ،آن فرمووان داده

 «زيانكارانند.
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آيوا مون   »بيايي،، تو از ما پرسيده بودی:  قبل از اينكه ما به دنيا    
 آن وقت «بله، هستي.»و ما ه، گفته بودي،:  «پروردگار شما نيست،؟

رشود كنوي، و    ؛دادي،، قول دادي، كه انسان باشي،هايي به تو  قول
بزرگ شوي،. قول دادي، كه دوستت داشته باشي، و جهوان را زيبوا   
كني،، زيباتر از اين كه هست و كاری نكني، كه مغاير قانون تو باشد. 

هايموان را  ي،، يادمان رفت و همه قول و قراربه دنيا آمد اما وقتي
 چيزها را زيور پوا گذاشوتي،. خودايا!     فراموش كردي،. ما خيلي

 هايشان مثل خانه عنكبوت هايي باش، كه قول خواه، جزو آدم نمي
هواي، را محكو، كون،، توا      سست است. خدايا! كمك، كن كه قول

 مراپاره كند. های كس حتي شيطان ه، نتواند طناب قول هيچ
 «عرفان نظرآهاري »

 های شايسته پاسخ
بواش هور جووابي     جواب نگذار، مطمئن كس را بي هيچ وقت هيچ

 گردد. به تو باز مي پاسخشروز  بدهي، يك
مهری را با محبوت،   جواب تشكر را با تواضع، كينه را با گذشت، بي

با دوستي، زشوتي  را با جرأت، دروغ را با راستي، دشمني را  ترس
، را با روشني، خش، را با صوبوری، سورد را بوه    هّرا با زيبايي، تو
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گرمي، نامردی را با مردانگي، همدلي را با رازداری، پشتكار را با 
لطوف، يكرنگوي را بوا     تفاوت را بوا  ريا، بي اعتماد را بي تشويآ،

ت را با وجدان، حسادت را با اغما ، خواهش را ليّئواطمينان، مس
ان ادبي را با سكوت، نگاه مهرب ا با خلوص، بيغرور، دورنگي ر بي

را با اميد، منتظر را با نويد و  مردهل، دتبس،را با لبخند، لبخند را با 
 جواب گناه را با بخشش بده.

 درس روزگار
 خانميا درآمد،شركت به صد غروب يك روز باراني، زنگ تلفن    

خبر  با ناراحتي طرف خ ، پرستار دخترش گوشي را برداشت. آن
لرز سارای كوچكش را به او داد. زن تلفن را قطع كورد و بوا   و تب

و بوه   عجله به سمت پاركينوگ دويود، ماشوين را روشون كورد     
ترين داروخانه رفت تا داروی دخترش را بگيرد. وقتوي از   نزديك

كه داشته، كليد ای  خاطر عجله داروخانه بيرون آمد، متوجه شد به
ه، قفول شوده اسوت. زن     ماشين گذاشته و دررا داخل ماشين جا

پريشان با تلفن همراهش با خانه تماس گرفت. پرستار به او گفت كه 
شود. زن ماجرای كليد ماشين را برای  حظه بدتر ميل حال سارا هر
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پرستار گفت. پرستار گفت كه خوب است سعي كند با سنجاق سور،  
ر در را باز كند. زن سريع سنجاق سرش را باز كرد، نگواهي بوه د  

اسوتفاده   گفت: ولي من كه بلد نيست، از اين انداخت و با ناراحتي
 كن،.
شد و بارش باران شدت گرفته بود. زن بوا   هوا داشت تاريك مي    

ر همين لحظوه  نا اميدی زانو زد و گفت: خدايا كمك، كن. د وجود
های كهنه به سويش آمد. زن يك لحظه بوا   مردی ژوليده با لباس
سيد و با خودش گفت: خدای بزرگ! من از توو  ديدن قيافه مرد تر

بند آمده بود.  كمك خواست،، آن وقت اين مرد! زبان زن از ترس
مرد به او نزديك شد و گفت: خان، مشكلي پيش آمده؟ زن جوواب  

تور بوه    لي مريض است و من بايد هرچه سريعداد: بله، دخترم خي
توان، در  ميام و ن لي كليد را داخل ماشين جا گذاشتهخانه برس، و

 سر همراه داريد؟ زن فوراً آيا سنجاق را باز كن،. مرد از او پرسيد:
سنجاق را به او داد و مرد طي چند ثانيه در را باز كورد.زن بوار   

سپس رو به  «خدايا! متشكرم.»گر زانو زد و با صدای بلند گفت: دي
مورد   «رم! شما مرد شريفي هسوتيد. آقا، متشكّ»مرد كرد و گفت: 

نه خان،، من مرد شريفي نيسوت،، مون   »ا برگرداند و گفت: سرش ر



 22 

خودا   «.دزد اتومبيل بودم و همين امروز از زندان آزاد شدم يك
ای! زن بوه   فرستاده بود، آن ه، از نوع حرفه يك كمك برای زن

پاس جبران كمك آن مرد ناشناس، آدرس شركتش را به او داد و 
د. فوردا وقتوي مورد    از او خواست فردای آن روز به ديدنش برو

كرد كه روزی بوه   ژوليده وارد دفتر رئيس شد، فكرش را ه، نمي
، عنوان راننده مخصوص، در آن شركت استخدام شود. عجب معلّو 

گيورد، بعود درس    است اين روزگار كه اول امتحان ميسختگيری 
 دهد. مي

 «رضا آرميونامير»

 پرواز با كلماتور
 نتيجه برای صلح، كبوتر. زحمتكش بي

 زيتون، خوراك صلح و آشتي.
 درخت خشك، زغال در انتظار.

 ني، چوب غمگين.
 عينك، مراقب چهار چشمي.
 ستون، حمال پر افتخار.

 كنند. مي ها برای ديدن ما، خودشماری لحظه
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 روزم را با خداحافظي شب آغاز كردم.
 هاي، شد. انداز فراموشي ام، پس وقت از دست رفته

 س پيداي، نكرد.ك خودم را كه گ، كردم، هيچ
 هاي، بهتر شنيده شود. سكوت كردم تا حرف

 معني گوياتر است. معني، از كالم بينگاه پر
 اندازه نيست. هيچ لباسي به تن روح بزرگ،
 هاي، باشد. به زبان، گفت، فرمانبردار گوش

 شوم. در جنگ با خودم هميشه زخمي مي
 ه كه آواز خواند، مسير رود عو  شد.غورباق
 هاضمه شدم.ف، را خوردم تا دچار سوءقدر حر آن

 كردم. ام تمام شد، به حافظ رجوع حافظه
 روم. گران ميشوم، توی نخ دي سوزن كه مي

 ساز دل، در دستگاه سكوت كوك شد.
 خواب كه شدم، تنهايي شب را حس كردم. بي

 دريا زدم. تا عقل، در ساحل جا ماند، دل به
 شب هميشه عزادار خورشيد است.  

 ام فالگوش ايستاد. حرف زدم، سايهبا خودم 
 «ايران پرنده»
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 طبعي اسانس شوخ
كند و الزم است با  ا درگير ميزندگي، خواسته يا ناخواسته، ما ر    

شراي  زندگي هماهنگ باشي،. هماهنگي و تناسوب بوا زنودگي،    
گيوري، كوه    دارد. گاهي چنان زندگي را سخت ميزيادی  اهميت

زی را كه موا توا   حالي كه شايد چيشوي، در  خودمان ه، خسته مي
دار و سواده   اي،، در واقع يك موضوع خنوده  اين حد جدی گرفته
شوي، كه خوود   ن درگير جزئيات پيش پا افتاده ميباشد. گاهي چنا

رد و گذ ی كه زندگي به سرعت برق و باد ميكني، به طور را گ، مي
 كني،. اگر نسبت بوه مسوائل كو،    ما حتي به گذشت آن توجه نمي

تواني، دوباره در مسير درسوت   اهميت و جزئي بي اعتنا شوي،، مي
ای ناديده گرفتن جزئيات زندگي، الزم است طبع  بر قرار بگيري،.
مان نيز بخنودي،   مان و موقعيتده باشي، و حتي به خوشوخي داشت

پويش پوا    اما مراقب باشي، كه هرگز به ديگران نخنودي،. مسوائل  
كند، به اين شكل است كه  را مشغول ميما  ای كه معموال فكر افتاده
كنود،   ام چگونوه فكور موي    باره من و زندگيهمسايه من در مثالً

ايو،. بوا    كه نداري، و كاری كه انجام ندادهنگراني در باره آنچه 
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ام و حسوابي   دو هفته است كه ماشوين، را نشسوته  گويي،:  خود مي
ه بغلوي ماشوينش را شسوت و انگوار     كثيف شده، ديروز همسواي 

 شلخته و نامرتب هست،. خواست ثابت كند كه من واقعاً مي
كردي،، اكنون بايد به اين افكوار   اگر تا به حال اين طور فكر مي    

مزاح، بخندي، و زنودگي را زنودگي كنوي،. از تماشوای طلووع      
مرغ كوه در سووپر    ذت ببري، و هرگز به خاطر چند تخ،خورشيد ل

ست، خود را ناراحت نكني،. ماركت از دستمان به زمين افتاد و شك
آيود، اثور    ها و شرايطي كه پيش موي  موقعيت خنديدن به خود و

ی روحوي مضواعفي در زنودگي ايجواد     مثبتي دارد كه پيامدها
كنود توا    برد و كمك مي ش را از بين ميتنِ كند. خنديدن اول مي

توأثيرات   دومگي با زندگي را تقويت كنوي،.  حس تناسب و هماهن
و حس بهتوری   استز به اندازه تأثيرات جسمي ن نيروحي آ مثبت

ي تغييور  كند به طوری كه نگاه فرد به زندگ را در انسان ايجاد مي
يست كوه هميشوه جووك بگوويي، يوا      كند. البته منظور اين ن مي
گويي را از حد بگذراني،. در واقع بايد بتواني، چيزهای بامزه  بذله

ه هميشوه در زنودگي   كزندگي را ببيني، و اين واقعيت را بپذيري، 
ترين شراي ، يك نكته نغز و لطيف وجوود دارد.   حتي در بحراني
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دار  خنوده  در همه مسائل زندگي، ردی از امور توان در واقع، مي
هتورين  بامزه زندگي را پيدا كني،. ايون ب  ديد. ياد بگيري، چيزهای

ست و هيجان و ترديود را  های آني ا تكنيك برای رهايي از استرس
 برد. امتحان كنيد!  ياز بين م

 «مترجم: شهال پروين»

 يادمان باشد كه
رود، خوودش   ه موي يادمان باشد او كه زير سوايه ديگوری را  * 
 ای ندارد. سايه
به ياد داشته باشي، هر روز بايد دل كندن از زندگي را تمورين  * 
 كرد.
آينود،   های كهنه از دل كهنوه برموي   خاطرمان باشد كه حرف* 

 های نو بخري،. ليادمان باشد كه د
به خاطر داشته باشي، اندك است تنهايي ما در مقايسه با تنهايي * 

 خورشيد.
 ها. د هوشياری يعني زيستن با لحظهيادمان باش* 
 از ياد نبري، آرامش در جايي فراتر از ما نيست.* 
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های عمر ه، هنووز رمقوي    ترين ثانيه در ذهنمان باشد در خسته* 
 كوچك هست.   برای انجام برخي كارهای

رود آنچه امروز براي، مه، اسوت، فوردا مهو،     از خاطرم نمي* 
 نخواهد بود.

ماند خوبي آنچه كه ندارم، اين اسوت كوه نگوران از     يادم مي* 
 دست دادنش نخواه، بود.

تورين قسومت    پاري، كه هميشه چند قدم آخر، سختبه ذهن بس* 
 راه است.
 تير خنده

ي لو وّكنه. ا تا مسافر سوار مي خره، سه يه نفر تاكسي سمند مي ☺
داری؟ مسافر: نه. دار. راننده: سمند گه: نگه رسه، مي به مقصد مي
دار.  هگوه: نگو   رسوه، موي   مي به مقصد ميوّين. دراننده: پس بش
گوه:   مي ميوّ؟ مسافر: نه. راننده: پس بشين. سداری راننده: سمند

 من سمند دارم، نگه دار. راننده: پس بگو ترمزش كدومه؟
شوند ولوي سوگ خانوه،     ای خواستند وارد خانه دوتا دزد مي ☺

 رفوتن نداشوتند.   كدام جرأت جلوو  كرد كه هيچ طوری پارس مي
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كنوه، گواز    يدی سگي كه پوارس موي  مگه نشن لي: نترس، برو!وّا
 ترس، سگه نشنيده باشه! مي: چرا، من شنيدم اما ميوّگيره؟ د نمي
شوه!   قضوا آخور موي   كنه، از  مي يكي تو مسابقه دو، دوپينگ ☺

خواست، بهو،   گه: آخه نمي پرسند: چرا آخر شدی؟ مي رفقاش مي
 مشكوك بشن!

ن، گه: باز كنيود، مو   منگول، ميو لره در خونه شنگو گرگه مي ☺
گه: تو اعصاب ما را خرد كوردی،   مادرتون. خرسه مياد بيرون، مي

 ساله از اينجا رفتند! 12اونا 
ارنگي يادش نمياد. بوه  اس، نره نارنگي بخره،  يكي يه روز مي ☺

 كيلو پرتقال ك، باد بدين! 2گه: آقا، به من  فروشنده مي
شد، ديد يكي از توه چواه داد    يكي داشت از كنار چاه رد مي ☺
ده:  مك كنيد. طرف به توی چاه جواب موي زنه: كمك كنيد، ك مي

 آخه آدم حسابي، ته چاه جای گدايي كردنه؟
توا از انگشوتاش را   داری؟ چهار پرسن: چندتا بچه از يكي مي ☺

سوت؟ طورف   گن: اينا كوه چهارتا  گه: سه تا! مي ده، مي نشون مي
ن بچوه همسوايمونه،   گه: اي ، ميده انگشت كوچيكش را نشون مي

 ماست. ولي هميشه خونه
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 آبي خليج فارس
شمال تنگوه هرموز قورار    استان هرمزگان در جنوب ايران و در     

سمت شرق بر دريوای عموان و در    های اين استان در دارد. كرانه
رد. هرمزگوان از جهوت شومال و    غرب بر خليج فارس قورار دا 

هوای   غربي بوا اسوتان   و شمالشرقي با استان كرمان، غرب  شمال
بلوچسوتان و از جنووب بوا    و سوتان فارس و بوشهر، از شرق با سي

های  دريای عمان مرتب  است. از جزيره فارس و گرم خليج های آب
توان به جزاير قشو،، كويش، ابوموسوي،     رمزگان ميمه، استان ه

 هرمز، الرك و سيری اشاره كرد. الوان،
های ديدني و اماكن تاريخي و مذهبي استان هرمزگوان   جاذبه     
پوردازي،:   ترين آنهوا موي   ر است كه در اينجا تنها به معروفبسيا

تقي، محمود  امامزاده سيد مظفر، امامزاده شواه جزيره ابوموسي، 
داری،  هلّووهنوودوها، مسووجد جووامع دلگشووا، مسووجد گمعبوود 
هوای حورا،    داری، قلعوه فوين، جنگول    هلّحمام گ داری، هلّّگ خانه
رسوه شوريعتي، خانوه زعفرانيوه،     خانوه، مد  طاقي يا مكتبچهار
مغويوه،   ها، قلعه پرتقالي عباس، برج قلعه بن لكم  الرك، مسجد قلعه
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 جد بسوتك، بستك، مجموعوه بوازار و مسو    بركه، حمام خاني پنج
جنواح، غوار خوربس،     شناسوي  كاروانسرای بستك، موزه موردم 

فرنگوي،   كاله نادری(، شهر باستاني حريره، بنای الفت )قلعه قلعه
زاره، پنجشونبه بوازار مينواب،    التيدان، خانه احمدی، قلعه هو  پل

آبواد،   انه فكری، مسجد افغوان، قلعوه حواجي   خداداد، خمسجد
دي، بندرعباس، قلعوه لشوتان،   های باران، اسكله ق مجموعه بركه

 گرم گنو.های آبگرم هرمزگان و آب چشمه
امل: سوبدبافي، حصويربافي،   سوغات معوروف ايون اسوتان شو    

و انواع زريبوافي، قاليبوافي، انوواع محصووالت      دوزی گالبتون
 دريايي، خرما و مركبات است.
 ورزش و كاهش استرس

روحي، عبارت  با ورزش استرس را از بين ببريد. استرس يا فشار    
توان  ي. اين عوامل را مياست از پاسخ بدن نسبت به عوامل محيط

به جسمي، فكری، حسي، داخلي يا خارجي تقسي، كرد. چنانچوه  
بدن مجبور باشد به طور مداوم نسبت به اين عوامل واكنش نشوان  
دهد، پس از مدتي با مشكالت فراوان مواجه خواهد شد. عوامول  
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های قلبي، افزايش فشارخون و  وز بيماریزا اغلب سبب بر استرس
ارد شوند. عالوه بر اين، تحقيقات پزشكي ثابت كرده مو سرطان مي

هوا، ميگورن،    ها نظير آسو،، انوواع حساسويت    زيادی از بيماری
های روده و پوست بوه دليول    های نقاط مختلف بدن، بيماری زخ،

 92 توا  75ر نكنيد كوه  شوند. شايد باو مي فشارهای روحي ايجاد
گيرند.  های عصبي سرچشمه مي تنش ها از استرس و درصد بيماری

زا را شوناخت و بوا    برای كنترل استرس، ابتدا بايد عوامل استرس
 .های زير، آنها را كاهش داد روش

ها زود از خواب برخيزيد تا با خيالي آسوده همه كارها را  صبح◄
 تنظي، كنيد و به آنها برسيد.

 يد و هنگام نياز از ديگران كمك بخواهيد.كارهايتان را سبك كن◄
را از   دقيقه چشمانتان را ببنديد و عوامول پريشواني   12روزی ◄

 ذهن خود دور كنيد.
زه ورزش در رفع استرس موثثر  ورزش كنيد، هيچ چيز به اندا◄

 نيست.
هوای   زوم به بعضي پيشنهادها يا خواستهياد بگيريد در مواقع ل◄

 بگوييد. «نه»ديگران 
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ليت ئوبه آينده خوشبين باشيد، چند مس ؛ال، زندگي كنيددر ح◄
 كس كامل نيست. يچبه طور همزمان قبول نكنيد و يادتان باشد ه

نفس عميآ بكشيد و به موسيقي مالي، گوش كنيد. اين كوار بوه   ◄
اندازه ماساژ در كاهش اضطراب مثثر است. تحقيقات نشوان داده  

 كاهد. را مي درصد از اضطراب 52ژ، حدود جلسه ماسا 12
هوای موثثر    ن آرامي( انجام دهيد. يكي از راهريلكسيشن  )ت◄
م عميآ همراه با بوازدم آرام  پشت و دَآرامي، دراز كشيدن به  تن

 است.
 «ابراهيم كرباليي»

 چند قدم در خانه
برای جلوگيری از سر رفتن شير، يك قاشآ چوبي در ظرف شير  ♣

 قرار دهيد.
ای تلفون هموراه شوما نقوش     اند بور تو كاسه بلور يا چيني مي ♣

 بازی كند. فاير )تقويت كننده صدا( را آمپلي
هوا   روی آن ی وسايل چوبي را با كشيدن گوردو خش روو خ  ♣

 برطرف كنيد.
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كه جوراب جديدی را اسوتفاده   های بادوام: قبل از آن جوراب ♣
كنيد، ابتدا آن را كامال خيس كرده، لولوه كنيود، داخول كيسوه     

شته در فريزر يا جايخي يخچال قرار دهيود. وقتوي   پالستيكي گذا
منجمد شد، يخ آن را در ظرف بزرگي از آب ذوب كرده و آويزان 

 كنيد تا خشك شود.
برای شستن ديوارهايي كه رنگ آن روغني است، در تشتي آب  ♣

ای  ای تور پرده ين لباسشويي را مخلوط كرده و تكهگرم و پودر ماش
وار را با آن بشوييد. سپس با پارچه نيمه را به آن آغشته كنيد و دي

 خيس، محل شسته شده را تميز كنيد.
رهايي از شر حشرات موذی: يك قوطي پالستيكي نوشوابه را از   ♣

وس  نصف كنيد. در نيمه پايين آن مقداری آب و شوكر بريزيود.   
سپس نيمه بااليي را به صورت برعكس داخل نيموه پواييني قورار    

ت جوذب  يل يوك قيوف بدهود. حشورا    دهيد به نحوی كه تشوك 
گونوه كوه جوذب     شووند هموان   اكسيدكربن آب و شكر موي  دی
وند. حشراتي كه وارد ش ي از تنفس شما مياكسيدكربن خروج دی

 خروج از آن ندارند. شوند، ديگر راهي برای اين قوطي مي
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 خواهر هلو
هزار سال پيش در  2شليل كه شباهت زيادی به هلو دارد، حدود     

ها به رنگ سبز و بعضي  ين به عمل آمده است. برخي شليلچ كشور
تووان در   را موي  . شوليل هستندهای زرد، قرمز و نارنجي  به رنگ

وهوايي سرد  ما بايد بدانيد شليل در مناطآ آبباغچه خانه كاشت ا
قند،  هيدرات، فيبر،رسد. شليل دارای كربو و يخبندان به ثمر نمي
 لسي، و آهن است.، كAو  Cكمي پروتئين، ويتامين 

هوای آزاد   اكسيدان است كه با راديكال شليل منبع غني از آنتي    
هوای شوليل در بودن بوه      اكسويدان  جنگد. آنتي ها مي در سلول
گيوری از   ششووند. ايون ميووه بورای پوي      تبديل مي A ويتامين
شمي و سرطان مفيد است. شليل فشوارخون  های قلبي و چ بيماری

دهد  ر ابتال به سكته مغزی را كاهش ميخط كند و باال را كنترل مي
ه، سودمند است. شليل برای بيماران مبتال به  و برای سالمت پوست
شود. بهتر است شوليل در   و باعث كاهش وزن مي ديابت مفيد است

اكثر به مدت يك هفته در كيسوه پالسوتيكي   ای يخچال حد جاميوه
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رای سو،  نگهداری شود. مغز هسته شليل خوراكي نيست زيورا دا 
 خطرناكي است.

 اطالعيه
های  رساند با توجه به نزديك شدن ماه به آگاهي عزيزان نابينا مي

بشوری پوذيرای    تشوارات نودای  نيايش و نجوا بوا پروردگوار، ان  
جوزء در   02های دوستان گرامي برای دريافت قورآن   درخواست

جلد به خ  بريل و تعدادی از ادعيه شريفه است. با توجه بوه   02
موواه رمضووان، نوودای بشووری بووا در روزهووای نوووراني  اينكووه

شود، خواهشومند   ی فراوان عزيزان نابينا مواجه ميها درخواست
هوای   ده تا ماه مبارك برای سفارش كتاباست از فرصت باقي مان

های طوالني در مواه رمضوان    ورد نظر استفاده كنيد تا در نوبتم
توانيود   يای كسب اطالعات بيشتر و سوفارش مو  قرار نگيريد. بر

 های ماهنامه و با تلفن 19تا  16 روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت
 انتشارات تماس بگيريد.

 


