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 سايه سار مناجات
خواهد همه محبتت   م ماه مرداد كه خورشيد مهربان ميدر گرماگر
دلسوز، زمينيان كند و همچون مادري  دريغ نثار زمين و خود را بي

 گرفته و آغوشدر  فرزندي دلبندبه مانند  كره خاك و ساكنانش را
فشارد، در فصلي كه براي مناطق گرمسير جنتوب   از عمق جان مي

كشورمان موسم خرماپزان است و در اوقاتي كته شترجي هتواي    
رسيدن استت،  ه و محصول برنج در حال به ثمرسيدشمال به اوج ر

باني است تا در پناه آن آرام گيترد و   سايه هر كس به دنبال يافتن
اندكي از گرماي هوا دور بماند. در اين كشمكش گرما و روزهتاي  

لطت    بتان  افزاتتر از ستايه   بان روح الني تابستان، كدام سايهطو
 راز و نيازهتاي آفريدگار! امسال جشنواره مناجتات و نمايشتگاه   

گر مصادف شده است. اگتر دستتان نوازشت    رمضاني با ماه مرداد
شتنود ميتان   و روزها بسيار گرم است، بازار گفتت  طبيعت در اين

ي هتا  هاي مشتتا  و دل  ان و خالق هم گرم شده و آنچه قلببندگ
زشي است كته از  كند، نسيم آمر شيفته بندگان را آرام و خنك مي

به رحمت و غفران الهي را  و عطر اميدوزد  عرش به سوي فرش مي
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پراكند. اگر به صحنه زندگي مؤمنان در ماه  هاي خسته مي در جان
شتي شود: د مجسم مي مان رمضان بنگريم، چنين تابلويي پيش چشم

باني متناسب بتا بتاور و    اي سايه وسيع و گرم كه هر كس در گوشه
ستته كته   شن بان نصب كرده و در حالي زير اين سايههايش  نگرش

ي مختل  فرا گرفتته استت. روي   ها اطرافش را انبوهي از نعمت
كنتد: طلتب    اد، اسامي متفاوتي خودنمايي متي هاي افر بان سايه

ه رحمت، استغفار، مناجات، صلوات، خيرخواهي، انفا ، احسان بت 
هر كس در  در اين سرزمين پر نور، ...مسكين، دستگيري از ايتام و
هاي اطترافش   بان و نعمت يري از سايهگ عين حال كه سرگرم بهره

گتاه   هتفاوت نيست و گت  ها بي بان نان ساير سايهاست، نسبت به ساك
 زنتد. از احتوال دوستتي    سري به اين همسايه يا آن دوست متي 

گيترد،   شود، دست افتاده را مي قديمي يا همنوعي ناتوان جويا مي
 د.كش كند يا دستي بر سر كودك يتيم مي به ناتواني كمك مي

نواده نيك آخر هفته هر ختا  ايد در سفرهاي پيك آيا دقت كرده    
ند و از طبيعتت و  كن دور هم غذا ميل مي جا بساط خود را پهن يك

برند اما اگر كستي چيتزي از ملزومتات را     هواي خوب لذت مي
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گيترد و چته    ده باشد، از همسايه كناري كمتك متي  فراموش كر
د! سفره ميهماني رمضتان  كن كمك را دريافت ميغش اين و غل بي

 هم نمونه تمام عيار زندگي همراه با همكاري و نوعدوستي است.
همه مردم در يتك زمتان   ايد در هيچ وقت از سال  آيا توجه كرده
نشينند اما لحظات روحتاني ستحر و    هاي غذا نمي خاص سر سفره

هاي مهروايمان پهن  ها سفره فطار، لحظاتي است كه در همه خانها
بته   ختورده  هايي گتره  هاي خود با دل بان همه در سايه شود و مي

كنند و  نياز بنده نواز بلند مي ها را به سوي بارگاه بي يكديگر، دست
ك ما را به خدايا! تو كريمي و بضاعت اند»دارند:  چنين عرضه مي

كرانت  يهاي ب هاي خالي ما را با نعمت درياي كرمت ببخش. ظرف
 افتخار ماست. كن كه گدايي از درگاه تو،پر
ستر داده   «عيتد فطتر   آمده»هنگامي كه در اين دشت، نداي     
بتان ختود ختارج     شه خاصي از سايهشود، هر كس با زاد و تو مي
هاي بندگان مؤمن خداوند ديتدني استت    گاه چهره شود. آن مي

توشته   چراكه هر كس مطابق با لياقتت و كارنامته اعمتالش، ره   
بار همه متا در روز   اميد كه كولهبا خود همراه دارد. مشخصي را 
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عيد آزمون بندگي، پر از خيرات و بركات و اعمال پسنديده مورد 
 خالق باشد.  رضاي

 «سپيدار»

 عاقبت سبأ
چهتارمين ستوره   و بأ كه نام ديگرش )داوود( است، ستي سوره س
 آيه است. 51مكي و داراي  ،قرآن

بتر اثتر    ود كه قوم ستبأ ش مي آكاهرا بخواند، كسي كه اين سوره 
حساب الهي چنان زندگيشان در هم كوبيتده   هاي بي كفران نعمت
المثلتي بتراي    رت همگان شدند و سرنوشت آنها ضترب شد كه عب

جهانيان شد. كسي كه اين سوره را با تأمل و تفكر تالوت كند، بته  
پردازد و شتاكران   لهي البته شكري آميخته با عمل ميشكر نعمت ا

 ان او خواهند بود.نعمت خداوند در حفظ و ام
 آمتده استت:   ستوره و تتالوت آن   باره اهميت ايتن در يروايات

: كسي كه سوره سبأ را بخوانتد در  فرمايند  مي( 9پيامبراسالم )
اهنتد بتود و   قيامت، تمام انبيا و رسوالن رفيق و همنشتين او خو 

 كنند. همگي با او مصافحه مي
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هتر  ست: ( چنين نقل شده ا3در حديث ديگري از امام صاد  )
هاي سبأ و فاطر  شوند يعني سوره كس دو سوره كه با حمد آغاز مي

را در يك شب بخواند، تمام آن شب در حفتظ و حراستت الهتي    
وز بخواند، هيچ مكروهتي بته او   خواهد بود و اگر آن دو را در ر

شتود كته    ز خير دنيا و آخرت به او داده ميرسد و آن قدر ا نمي
 فكر و آرزويش به آن نرسيده است. هرگز به قلبش خطور نكرده و

 او آمده
 ها بخشد او آمده تا نور به شب

 روح شرف و عشق به دنيا بخشد
 او آمده تا باور و ايمان و صفا

 همراه دو صد عاطفه بر ما بخشد
 شك او آمده از صلح و محبت بي
 جاني ز وال بر تن تنها بخشد

 آن سيد خوبان و بهشت آمده تا
 و معنا بخشدبر مهر و وفا ارزش 

 او آمده با نام حسن در حُسنش
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 شوري به سراپرده موال بخشد
 او رود زالليست كه در فصل عطش
 جود و كرم خويش به دريا بخشد

 بيت عصمت از لط ، كريم اهل
 ما را ز كرم خدا به فردا بخشد

 ( آمده است:ميالد امام مجتبي )
 شادي به حريم دل ما آمده است

 «دانكمال الدين خردمنسيد»

 رازهاي دعا
بله، بفرماييد. مشتري: ايتن   مشتري: كتاب دعا داري؟ كتابفروش:

كتاب چندتا دعا دارد؟ كتابفروش: خيلي زياد، لطفا به فهرست آن 
نگاه كنيد. مشتري: قيمتش چند است؟ كتابفروش: قابلي نتدارد،  

به جاي پتول بتراي    ;كتاب ارزشمندي است، شما دوست ما هستيد
دهم، هتم   آمرزش كنيد. مشتري: اما ترجيح ميلب پدر و مادرم ط

ام،  دعا كنم. كتابفروش: نه، نذر كترده پول بدهم و هم براي آنها 
 حاال لطفا يكي از دعاهاي اين كتاب را برايشان بخوانيد.

 «مرا بخوانيد تا پاسختان دهم.»ت: كريم آمده اس در قرآن
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ا به شتما  كنيد ت درخواست»در كتاب آسماني مسيحيان هم آمده: 
 «داده شود.

 داني. پروردگارا! كمكم كن چون تو همه رازها و نيازهايم را مي* 
محبت هر جا شتك   ؛ اي خداي من! بگذار هر جا كه نفرت است* 
 اميد بكارم. ؛هر جا نگراني است و ايمان ؛است
نتدگي را همتان   اي خداي بزرگ، به من آرامشي عطا كن تا ز* 

شهامتي عطا كن تا زندگي و بپذيرم و خواهي  طور كه تو برايم مي
 ام را وق  آسايش مردم كنم. دارايي

 شود. نا اميد نمي هركه اميدش به خداست، هرگز* 
 تا آفريد روي تو را صورت آفرين

 آفرين ،بر آفرينش تو به خود گفت
 صورت نيافريده چنين صورت آفرين

 بر صورت آفرين و بر اين صورت، آفرين
 «سيد جمال ميرخلف»

 حق با شماست!
روزي استادي همراه با چند تن از شاگردانش، پتس از يتك مراقبته    

 طوالني به يك باغ سبزيجات رفتند.
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ترين شاگرد به سمت كاهوها رفت و يك حلزون را زيتر   ناگهان جوان
پايش له كرد. يكي ديگر از شاگردان با ابروان در هم كشتيده بته او   

ين ببري. با اينكه او جانداري گفت: تو حق نداشتي آن حلزون را از ب
كم ارزش است، ولي يك موجود زنده است و بايتد محتترم شتمرده    
شود. سپس رو به استاد كرد و گفت: مگر اين طور نيست استاد؟ استاد 

و  شاگرد اولي واكنش شديدي نشتان داد  پاسخ داد: بله حق با توست.
ا گفت: بدون شك آن حلزون محتترم بتود امتا او كاهوهتاي متا ر     

خورد و اين كاهوها تنها منبع غذايي ما در اين فصل هستند. بنا بر  مي
اين من كار خوبي كردم كه از زندگي خودمان در برابر آن حلتزون  
دفاع كردم. سپس از استاد پرسيد: اين طور نيست استاد؟ استاد پاسخ 

تتر و   ر اين هنگام، شاگرد سوم كه قتديمي داد: بله حق با شماست. د
  از آن دو بود، مداخله كرد و گفت: ولي استاد، شاگرد دوم تر آزموده

از شما سؤالي پرسيد و شما حق را به او داديد. سپس شاگرد نخستت  
وان بته  ت او هم گفتيد كه حق با اوست. نمي خالف آن را گفت و شما به
متضاد آن حق داد؟ استاد پاسخ داد: بلته   طور همزمان به يك چيز و

 حق با توست.
 «مؤمن خوانيناهيد »
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 كلمات جانبخش
اش را  هاي زنتدگي  كشد، بال كسي كه خود را در شادي به بند مي* 

بوسد،  هاي شادي را به هنگام پرواز مي كند اما كسي كه بال نابود مي
 كند. در طلوعي جاودانه زندگي مي

كسي كه بهشت را در زمين نيافته استت، آن را در آستمان نيتز    * 
نزديك ماست و تنها اثاث آن عشق و محبتت   نخواهد يافت. خانه خدا

 است.
 كمالي، اخذ كمال كني. كمال تو در اين است كه از هر بي* 
هايمتان ختدا را قستم     دنياي عجيبي شده استت، بتراي دروغ  * 
 شود جان تو. رسيم، مي خوريم و به حرف راست كه مي مي
 كند. سياه مي تهمت مثل زغال است، اگر نسوزاند* 
تواني هيچ كاري بكنتي! يكتي    هست كه نمي ز در سالتنها دو رو* 

 ديروز و يكي فردا.
 پرواز كردن را آموخته باشي. بست هم راه هست، اگر قبالً در بن* 
خوشبختي يعني اين كه خداوند، آن قدر عزيزت كند كه وجتودت  * 

 آرامبخش ديگران باشد.
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بتراي   ديروزمان را سوزانديم براي امروز، امروزمان را گذرانديم* 
هتا   است! اين است بازي پوچ ما انسان فردا و فردايمان ديروزي ديگر

 با گنج زمان.
 خواهي در برابر قاضي نايستي، قانونمند زندگي كن. اگر مي* 
هتاي نتامر ي اميتد     زده زندگي، با دست ي سنگين و زنگها چرخ* 
 چرخد. مي

 «گردآوري: ايران پرنده»

 وداع با ماه من
 وب خداخداحافظ اي ماه خ

 خداحافظ اي ماه ذكر و دعا
 خداحافظ اي ماه راز و نياز

 هاي نماز خداحافظ اي لحظه
 خداحافظ اي ماه شو  و سرور
 خداحافظ اي ماه قرآن و نور
 خداحافظ اي ماه ترك گناه
 خدايا ندارم به جز تو پناه

 خداحافظ اي ماه پر رمز و راز
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 گدازخداحافظ اي ماه سوزو
 ا تو يارخداحافظ اي عارفان ر

 قرار از تو گيرد قرار دل بي
 خداحافظ اي ماه شيرين و خوب

 هاي غروب خداحافظ اي لحظه
 خداحافظ اي ماه پر تاب و تب
 خداحافظ اي همدم روز و شب
 خداحافظ اي ماه ميالد فجر

 خداحافظ اي ماه پر فيض و اجر
 خداحافظ اي ماه جوشن كبير
 خداحافظ اي رازهاي مجير

 منشق شدهخداحافظ اي فر  
 يد ا...، قرباني حق شده

 خداحافظ اي سجده گاه علي
 خداحافظ اي نخل و چاه علي

 هاي قدر خداحافظ اي ماه شب
 خداحافظ اي ماه تمرين صبر
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 خداحافظ اي ماه محبوب من
 خداحافظ اي مونس خوب من

 «صالحيمعصومه محمد»

 اكسير توكل
ل كننتدگان  چراكه خدا توك ون قصد كاري كني، بر خدا توكل كنچ»

كس بتر شتما غلبته     د. اگر خدا شما را ياري كند، هيچرا دوست دار
نخواهد كرد و اگر شما را خوار كند، چه كسي بعد از او شما را يتاري  

ستوره آل  ) «ل كننتد. كرد؟ پس مؤمنان بايد كه بر خدا توك خواهد
رود كته تتو    ها يادم مي خدايا! گاهي وقت (161تا159عمران:آيات 
نجام كنم قرار است همه كارها را خودم تنهاي تنها ا ل ميهستي و خيا

ترسم و تتوي دلتم ختالي     كنم، مي بدهم. به همين خاطر وحشت مي
بزرگ شوم. مادر هاست كه خيلي نا اميد مي شود، شايد همين وقت مي

اما تنهاي تنها نه. بايد دست به دستت   گويد: كارت را بكن هميشه مي
ا من بعضي از همين. امّ ه شود، توكل يعنيخدا بدهي تا كارها رو به را

ا گويند: به خد خواهند بكنند، مي شناسم كه هر كاري مي ها را مي آدم
كشند و توقع دارند كارها خود بته   توكل كن اما خودشان را كنار مي

خود درست شود. مطمئنم تو اين طور رفتارهتا را دوستت نتداري.    
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مئن باشيم و تكيه بدهيم و مطاعتماد كردن به تو خوب است، اينكه به ت
اما ما انسان و جانشين تتو روي زمتين    كني مان مي تو هستي و كمك

هاي يك انسان از ما داري. اين  با ويژگي هستيم و تو انتظاراتي مطابق
خودمان را روي دوش تو بگذاريم. البتته   درست نيست كه ما وظاي 

توانيم انجتام   ن ميدرست هم نيست كه فكر كنيم همه كارها را خودما
 و يك ستر  بدهيم. شايد زيباتر اين باشد كه يك سر كارها را تو بگيري

گويد، من و تو بايد دستمان را توي  كارها را ما. مادر بزرگ راست مي
دست هم بگذاريم. مطمئنم اين طوري زندگي بهتر و زيبتاتر خواهتد   

 شد.
 «عرفان نظرآهاري»

 خياط هم در كوزه افتاد
 دكانش سر راه گورستان قرار داشت. ، خياطي بود كهدر روزگار قديم
بردند، از جلتوي دكتان    مرد و او را به گورستان مي وقتي كسي مي

گذشتند. يك روز خياط فكر كرد كه هر ماه تعداد مردگتان   خياط مي
به ديوار آويزان كرد و يتك   اي را بشمارد. چون سواد نداشت، كوزه

اي  هقت از جلوي دكانش جنازمشت سنگ ريزه كنار آن گذاشت. هر و
نتداخت و آختر   ا بردند، يك سنگ داخل كوزه مي را به گورستان مي
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شتمرد. كتم كتم بقيته      ها را متي  كرد و سنگ ماه كوزه را خالي مي
دوستانش اين موضوع را فهميدند و صحبت كتردن دربتاره تعتداد    

 ديدند، گرمي شد. آنان هر وقت خياط را ميمردگان برايشان يك سر
گفت: امروز سه نفتر در كتوزه    پرسيدند: چه خبر؟ خياط مي و مياز ا

افتادند. روزها گذشت و خياط هم از دنيا رفت. يك روز مردي كه از 
فوت خياط اطالعي نداشت، به دكان او رفت و مغازه را بسته يافت. از 

ها به او گفت: خياط  رسيد: خياط كجاست؟ يكي از همسايههمسايگان پ
 د.در كوزه افتا هم

 در هشتمين رويش
هشت سال پيش در چنين روزهايي بود كه چند انسان مصتمم، همته   

گاه يك دست  نار هم گذاشتند و از آنجا كه هيچو ذو  خود را ك توان
را بتا نتام اراده و عتزم و     صدا ندارد، هر يك از آنها يك دست خود

ع يكديگر گره زدند و حاصل جم دست ديگر را با پرچم اميد و ايمان به
. آن شتد  «ماهنامه بشري»به نام  موجودي ها ادهاين استعدادها و ار

مصادف بود با پراكنده شدن عطر ياس نبوي در سراسر هستي و  روزها
وانان روح و جان بخشيد همين شميم جانبخش، به هدف مقدس اين ج

هاي خداداد اين افراد بود، پتاي بته    اي كه عصاره انديشه و ماهنامه
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يران گذاشت در حالي كه تا آن زمان هيچ نشريه مطبوعات ا صهعر
گتاه فرهنگتي    شد و تنها تكيه ابه آن براي نابينايان منتشر نميمش

ايران سپيد بتود. بشتري بتا درك    زمين، روزنامه  نابينايان ايران
اما  هاي آهسته رساني خود قدم ليت سنگين فرهنگي و اطالعئومس

ي از نشريات بينايي با اي كه بسيار محكمي را برداشت تا در صحنه
ت تحريريه و متالي پتس از چنتد    أهاي قدرتمند هي وجود پشتوانه

د، از نفتس نيفتتد و مُهتر    ش شماره راهشان به تعطيلي منتهي مي
 روي مجوز آن زده نشود. «باطل شد»
هاي خانواده نابينايان  ميان، نبايد از نقش سازنده حمايتدر اين     

شد،  نگ ميرغافل شد، نقشي كه اگر كمه و كم بينايان از اين نشري
بشري هم به سرنوشت برخي نشريات بريل پيش از خود مبتال  قطعاً

شد و پتس   سو در تاريكي مبدل مي و به يك جرقه كوتاه مدت و كم
يد. بشري به اين واقعيتت اذعتان   گراي از لحظاتي به خاموشي مي

بتود و  كند كه در روزهاي ابتداي كار بسيار ضعي  و نتاتوان   مي
هتاي   پله پله و با گذر از فتراز و نشتيب  روند پيشرفت و تكامل را 

را در پتيش دارد و   دشوار طي كرد و هنوز هم راه بسيار طتوالني 
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ا اين توان متصور شد زير آن نمي آل يا پاياني براي هيچ نقطه ايده
ها هر روز بايد بهتر از روز گذشته باشد  نشريه هم مثل همه ما انسان

اه تقدير كننتده  سيدن به كمال و تعالي چشم اميد به درگو براي ر
شن اين ماهنامه تنها در . به هر حال، تضمين آينده روردكا نات دا

كه اين نشريه را متعلق به ختود  هاي فكري كساني است  كمك گرو
 فكري آنها است. مسئلهدانند و ارتقاي آن  مي
ما را بته جشتن   ش در حالي هشتمين سال تولد ماهنامه متعلق به    

انواده ايم كه يك نوزاد كوچك و دوست داشتني هم بته خت   نشسته
هاي بامزه ختود،   شيطنت هاي شيرين و بشري قدم نهاده و با خنده

خانه مطبوعاتي ما را روشن كرده است. همان گونه كه در آستتانه  
ننتدگان گرامتي رستيد،    رسيدن نوروز امسال به آگاهي خوا فرا

سال انتظار، مجوز انتشار گرفت و  2پس از  «يشرها ب بچه»ماهنامه 
پتا بته عرصته مطبوعتات      1191شماره نخست آن در فروردين 

نابينايان گذاشت اما بنا به داليلي اعالم خبر رسمي تولد اين نشريه 
 در آن هنگام انجام نشد.

 ي  تت سالگتد هشتك تولتهاي كي عتخواهيم شم اكنون كه مي    
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هتا   بچته »ان از شادي تولتد  م كنيم، كام خاموشبشري را  ماهنامه
هم شيرين است و اميدواريم انتشار ايتن ماهنامته بتوانتد     «بشري

مطبوعاتي براي كودكان عزيز نابينتا   اندكي از كمبودها در عرصه
حكم كليتدي دارد كته   را پر كند. انتشار اين نشريه در واقع فقط 

ا ونهاالن نابينهاي اطالعات و ارتباطات را به روي ن يكي از دروازه
نظران و اهتل قلتم،   كند و ما منتظر آن هستيم كه صتاحب  باز مي

، نشريات آستين همت باال بزنند و با گشودن درهاي ديگر اين شهر
 هاي مختل  نابينايان ايتران منتشتر   تخصصي بيشتري براي گروه

جربته و دستت   كنند. در پايان از همه اهالي قلم، نابينايتان بتا ت  
و پرورش كودكان نابينا براي همكاري بتا   آموزش اندركاران امور

اين نشريه و كمك به غناي هرچه بيشتر محتتواي آن مطتابق بتا    
كنتيم و اميتدواريم    مي هاي كودكان نابينا دعوت و خواسته نيازها
گونه كه كودكان بينا امكان انتخاب نشريه مورد عالقه خود از  همان

زديك شاهد روزي باشتيم  ميان نشريات رايج را دارند، در آينده ن
و آنان هم  شود نابينا منتشر كه چندين نشريه متنوع براي كودكان

 مند شوند. برابر با ساير همساالن خود بهره هاي از فرصت
 «اطيابي»
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 هايتان باشيد مراقب قضاوت
هايتان باشيد چون ممكن است آنها شتما را شترمنده    مراقب قضاوت

 اي خودرويش را در حاشيه خوردهدر يك عصر پاييزي، فرد سال كنند!
ان شد. سوپ گرمتي گرفتت و تنهتا    جاده متوق  كرد و وارد رستور

ميزي نشست. همان موقع يادش آمد كه نمك برنداشتته استت،    پشت
رفت كته يتك دفعته     بلند شد و بعد از گرفتن نمكدان، به طرف ميز

آرامتي مشتغول    پوستي در جاي او نشسته و به مرد سياه ،متوجه شد
به غبغب انداخت و با خودش گفتت: ايتن    ردن سوپ است. باديخو
دهم. سپس رفت ستر   خوبي به او مي پوست بايد ادب شود، درس سياه

 ميز نشست و با خيرخواهي اجازه داد كه او كمي از سوپش را بخورد.
بعد كاسه را به طرف خودش كشيد و قاشقش را در سوپ فرو برد. مرد 

سمت خود كشيد و به خوردن ادامه داد. او سياه به آرامي كاسه را به 
د تتا از ختوردن   طرف خودش بكشت  نيز سعي كرد كاسه را آهسته به

د سياه از جايش بلنتد  و مر انجام سوپ تمام شدسوپ عقب نماند. سر
خواست كمي صبر كند. سپس با يك ظترف بتزرگ    پيرمرداز  و شد،
 آن را با وي شريك شد. ،زميني برگشت و مثل سوپ سيب
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به سمت دستشتويي   بعد از غذا، آنها با هم خداحافظي كردند و او    
ست. بتا داد و  كيفش پايين صندلي ني ،متوجه شد ؛رفت. وقتي برگشت
گفت: به آن مرد اعتماد كردم! اين فريادها ادامه  فرياد زياد مدام مي

داشت تا زماني كه كي  او را پايين صندلي ميز كناري در حتالي كته   
 كس بته ستوپ و   پيدا كردند. هيچ ،سرد روي ميز بوديك كاسه سوپ 

سر ميز مرد ستياه   كي  او دست نزده بود و اين خود او بود كه اشتباهاً
نشسته و خود را در غذاي او شريك كرده بود! قلب هر انسان، بهشت 

 يا جهنم اوست.
 «ناهيد مؤمن خواني»

 نفوذ كالم
ار بته  وگو دقت بستي  كسي كه از نفوذ كالم باخبر است، به هنگام گفت

دهد. كافيست مراقب واكنش احتمالي به كالمش باشتد تتا    خرج مي
د. انسان با كالمي كه بر زبتان  گردن ثمر باز نمي بداند كه سخنانش بي

كنتد. متردي را    وضتع متي   آورد، پيوسته قوانيني براي ختود  مي
گاه ستر وقتت بته اتوبتوس      من هيچ»گفت:  مي مكررشناختم كه  مي
دختتر او   «رود. ن كه برسم، اتوبوس هتم متي  شك همي يرسم. ب نمي
اتوبوس هم  رسم. همين كه برسم، من هميشه به اتوبوس مي»گفت:  مي
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از آن دو بتا قتانون    ها ادامه داشت و هر يك اين وضع سال «رسد مي
 يكي قانون شكست و ديگري قانون موفقيتت.  .كردند خود زندگي مي

 و... ا نعل اسب و پاي خرگوشبرخي از مردم پيرو خرافات هستند ام
كه قدرتي ندارند تا چيزي را در زندگي كسي تغيير دهند. اين كالم و 

شتيار، اميتد و انتظتار    وهن نيمته ه اعتقاد خود انسان است كه در ذ
آورد يتا بدشانستي و    ند و برايش شگون و خوش اقبالي ميآفري مي
از نظتر   . البته تجربه نشتان داده، انستاني كته   آورد  مياقبالي بد

و معتقد به قانوني واالتر است، تحتت تتأثير    ، به كمال رسيدهمعنويت
 گيرد. موهومات قرار نميخرافات و 

تواند تصاوير نقش بسته  تواند به گذشته باز گردد، اما مي انسان نمي    
در ذهنش را كه نادرستي آنها ثابت شده، كنار بگذارد. براي مثال، دو 
مرد چند ماهي در كسب و كار موقعيتي چشمگير داشتند اما ناگهتان  
همه چيز آنها بر باد رفت. بررسي وضعيت آن دو نشان داد كه بتراي  

نتد، هتر   رسيدن به موفقيت و ثروت به جاي اينكه به خدا چشم بدوز
كدام، يك ميمون خوش يمن خريده بودند. آنها به جاي توكل به خدا 

هاي خوش يمن خود توكل كرده بودنتد. بته آن دو مترد     مونبه مي
يش را فرا بخوانيد زيرا ها را كنار بگذاريد و قانون بخشا ميمون گفتيم:
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ها  ببخشايد يا خنثي كند. آنها ميمونتواند خطاهاي خود را  انسان مي
در آتش انداختند و كارشان نيز از نو رونق گرفت. البته منظور اين را 

ا بينتدازيم امت   دور ،يني كه در خانه است وسيله تز نيست كه بايد هر
گونه اشيا نهفته، يگانه قدرتي است  بايد دانست قدرتي كه در پس اين

 نيست. همه كس احاطه دارد و جز او قدرتي كه بر همه چيز و
 «انس اسكاولشينچهار اثر: فلور»

 به پيغمبري قبولش نداري
 فقيري به در خانه ثروتمندي رفت و از او تقاضاي كمتك كترد. مترد   
ثروتمند گفت: نام پيغمبران را بگو، من در مقابل هر اسم، يك دينار به 

دانست گفت و در پايان، نام  از پيغمبران مي تو خواهم داد. مرد آنچه
اش گرفت  خنده ز شنيدن نام فرعونثروتمند ا فرعون را هم گفت. مرد

جتواب داد:   و گفت: حواست كجاست؟ فرعون كه پيغمبر نبود. فقيتر 
 كرد، تو به پيغمبري هم قبولش نداري؟ فرعون ادعاي خدايي مي

 باش تا سالم بمانيبذله گو
گويي براي ستالمتي مفيتد استت و در     دهد، بذله تحقيقات نشان مي

رمندان اداره بسيار مؤثر است. كاهش ميزان كشمكش و تنش ميان كا
دهتد،   ه نشان متي هزار كارمند صورت گرفت 2اين تحقيقات كه روي 
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شود.  انگيختن احساسات و خنده افراد ميگفتن سخنان طنز موجب بر 
كنتد و   تمام عضالت اصلي صورت را آرام ميخنده،  محققان معتقدند

و در  هاي احساسي ايجتاد شتود   اي از واكنش شود زنجيره موجب مي
نتيجه، احساس خوشايندي به انسان دست دهد. تحقيقات علمي ثابتت  

دهتد.   ها را در بدن افتزايش متي   خنديدن، ترشح آندروفين كرده
كه اثتر آرامتبخش   رفيني در بدن هستند ها موادي شبه م آندروفين

گويند خنديدن با صداي بلند و از ته دل، از ميزان  دارند. محققان مي
كاهد و بتر ستالمت بتدن     مانند كورتيزول مي هاي استرس هورمون

 افزايد. مي
 «ابراهيم كرباليي»

 هاي گرم ندهخ
كنند. طرف  راي اولين بار، چرخ و فلك نصب مييكي تو شهرشون ب* 

گه: دستتون درد نكنه، از وقتي پنكته   زنه به شهرداري و مي زنگ مي
 بزرگ را نصب كرديد، هوا خيلي خنك شده.

ه بته طرفشتون   سينما، كنترلچي با چراغ قتو  ره طرف با زنش مي* 
 گه: برو كنار، داره موتور مياد. مياد. طرف به زنش مي

ره،  د براي افتتاح پروژه ساختماني ميشه، صبح زو يارو شهردار مي* 
شه. نص  شتب ختاك    شه و خبري ازش نمي شه، شب مي اما عصر مي
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يتن وقتت   پرسه: كجا بودي تتا ا  ره خونه. زنش مي آلود و خسته مي
هتم يتواش    گه: موقع كلنگ زدن، مردم تشويقم كردند، من ميشب؟

 زمينش را كندم!يواش بدنم گرم شد و زير
گته:   ذاره پشت گردن يارو و متي  ره دزدي، تفنگ را مي يكي مي* 

 زنم توي سرت. تكون بخوري، با لگد مي
پرسه:  كتابش را پس بده، كتابدار ازش ميره كتابخونه تا  طرف مي* 
گه: شخصيت زياد داشت ولي داستان و محتتوا   ب چطور بود؟ ميكتا

، دفتر تلفن من دستت تتو چته كتار     گه: اي بابا نداشت! كتابدار مي
 كنه! مي
ده داريد؟ فروشنده: گه: آقا نوشابه خانوا ره مغازه مي يه هالو مي* 

 ديد؟ پرسه: به آدم مجرد هم مي بله. هالو مي
 زبان زيبا
بايي بزني، اصال حرف نزن. شتكايت و انتقتاد   تواني حرف زي اگر نمي

بتاره  ما يافتن حرفي زيبتا بتراي گفتتن در   كردن بسيار ساده است ا
كنيم به اين  خاص هميشه دشوارتر است. توصيه ميشخصي يا شرايطي 

فكر كنيد. گفتن حرف زيبتا ستخت    مسئله به عنوان يك چالش بزرگ
ست. اگتر از كستي   كردن بيشتر ا است، زيرا تمايل طبيعي ما به گله
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ترين كار ايتن   طيالت آخر هفته چگونه گذشت، سادهكنيد كه تع سؤال
است كه از بد بودن هوا، مشكالت محل تعطيالت و رفتتار نامناستب   

باره لتذت  وگو در تا گفت كه به آنجا آمده بودند صحبت كند مردمي
بردن از وجود اشخاصي كه دوست داشته با آنان همراه باشد و عالي 

كند كه چگونه  آنجا. وقتي دوستي از شما سؤال ميچيز در  همه بودن
ايتن استت   آييد، بيشتر اوقات محتواي پاسخ شما  ر ميبا مديرتان كنا

دهند واقعا آزار دهنده است. مهم نيستت   كاري كه مديران انجام مي
يك نفر چقدر آدم بدي باشد، مهم و مسلم اين است كه هميشته چيتز   

و برجسته  . وظيفه شما يافتن آن اندك خوبيخوبي در او وجود دارد
ردن به آن استت. بته   باره آن و توجه ككردن آن، صحبت كردن در

وضعيتي كه دردسر آفترين بته نظتر    توان نسبت به  همين ترتيب مي
كم نيستت پيتدا    رسد هم قضاوت كرد و نقاط قوت آن را كه يقيناً مي

ا جايي ستؤال  مورد شخصي، چيزي يكرد. هنگامي كه نظرتان را در 
كنند، الزم است كالمي خوب، مناسب و مثبت براي گفتن بيابيتد.   مي

يشتيدن وجتود   داليل زيادي براي سودمندي مثبت بودن و مثبت اند
به  بي علت ت كه مثبت بودن، مردم راتر اين اس دارد اما از همه جالب
كند. مردم دوست دارند در كنار كساني باشند كه  سوي شما جلب مي
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 انديش، شاد و قابل اعتماد هستند. الزم است كه جلوي زبانمانمثبت 
هاي زيبا بزنيم. اگر قصد داريد فقط چيزهتاي   را بيشتر بگيريم و حرف

بدگويي، گستاخي و شتكايت   خوب بگوييد، پس بايد از غيبت كردن،
باره مردم پرهيز كنيد. شما مجاز هستيد كه عيوب و مشكالت كردن در

و مثبت متذكر شويد. فقط براي يك هفته ستعي   را به صورتي سازنده
كنيد قبل از اينكه حرفي بزنيد، كالمي خوب براي گفتن پيتدا كنيتد.   

يد شود و خواه ايي است كه باعث تعجب خود شما مياين يكي از كاره
شود. اما فقط به حترف متن تكيته     تان بهتر مي ديد كه چقدر زندگي

ن كار موفق نشديد و واقعا فكر نكنيد و آن را امتحان كنيد. اگر در اي
توانيد حرف خوبي بزنيد، پس اصتال حترف    ميبه هيچ وجه ن كنيد مي

 نزنيد.
 «مترجم:آذر جواليي»

 زني از نسل اراده
ي يكتي ديگتر از   شاهد پترواز آستمان   اوايل تيرماه جامعه نابينايان

ختود را متادر    يياگترهاي خود بود. ربابته صتف  ها و بزر كسوتپيش
خترين  يكي از آ او نياورد يااما هرگز فرزندي به دن ناميد ينابينايان م

نستلي   كردگان نابيناي ايران بود. وي از لماندگان نسل اول تحصيباز
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 محمد خزا لي براي شكستن سد جهل و بود كه همراه با مرحوم دكتر
فرهنتگ   جتاده  فقر فرهنگي جامعه مبارزه كردند و هنگامي پاي در

 به علت حاكميت جهل بر اذهان مردم كتامالً  راه اين نهادند كه بيشتر
تاريك بود. كساني كه در آن شرايط تا سطح ديپلم هم تحصيل كردند، 
كار بزرگي انجام دادند چه رسد به كساني كه توانستند ختود را بته   
دانشگاه برسانند و همچون دكتر خزا لي و چندين تن از شتاگردانش  

افراد بينا و برختوردار از  در آزمون كسب علم و معرفت، بسياري از 
 همه امكانات را پشت سر بگذارند.

ي روند، جتا  كوش كه از ميان ما ميهر يك از اعضاي اين نسل سخت    
شود. البته منظور ما مقتام و ستمت    خالي آنها به اين سادگي پر نمي

ظاهري اين افراد نيست چراكه به هر حال كسي يا كساني در آينده، 
عهده خواهند گرفت اما جتاي ختالي    را بر وظاي  مرحومه صفايي

ين زودي قابتل  اراده، اميد و پشتكار اعضاي اين نسل از نابينايان به ا
جتوان   اما بايد اعتراف كنيم كه در ميان نستل  با تأس ترميم نيست. 

از مردم و جامعه انتظار دارند  ناي ايران كساني هستند كه معموالنابي
بدون  ،مكانات كافي برايشان مهيا كننددهند يا ا كاري برايشان انجام

د و وارد صحنه شتوند. ايتن واقعيتت    نبندباينكه خودشان كمر همت 
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انكار ناپذير است كه نابيناي امروزي براي تحصيل، اشتغال و زنتدگي  
و  11هتاي   ي صدها برابر بيش از امكانات دههشرافتمندانه از امكانات

رايط حاكم بر زنتدگي  هر چند كه ش .مند است هجري شمسي بهره 51
است اينكه امروز هم قابل مقايسه با آن دوران نيست اما آن چه مسلم 

هتاي   ل در نهادهتا و ستازمان  ئوهاي مس سطح آگاهي مردم و مقام
دهه گذشته است. پتس بهتتر    1گير و اجرايي، بسيار باالتر از  تصميم

است با تكيه بر امكانات موجود و با مدد جستتن از تجربيتات نستل    
گذشته نابينايان فرهيخته ايران، تصتميمي جتدي بگيتريم و بتراي     

م كنيم رساندن كاروان نابينايان ايران به منزل پيشرفت و موفقيت اقدا
يتن كتاروان را بتر عهتده     كس هتدايت ا  زيرا اگر ما بنشينيم، هيچ

 گيرد. نمي
 «ماهنامه بشري»

 چند و چون سفر
به مشكلي برخورد نكنيد.  كنيد تا خود را تهيه تقبل از مسافرت بلي* 
كنيد، همه تجهيتزات الزم فنتي    صي سفر مياگر با وسيله نقليه شخ* 

آب كافي، مقتداري غتذا و   خودرو و لوازم ضروري مورد نياز مانند 
 هاي اوليه همراه برداريد. وسايل كمك
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اي براي كارهاي ضروري پيش از سفر و فهرستتي از لتوازم    برنامه* 
و اشياي مورد نظر را جايي قرار دهيتد كته بته    مورد نياز تهيه كنيد 

 آساني آنها را پيدا كنيد.
كوچتك و   د هميشه منظم باشد و از بسته هتاي هاي شما باي چمدان* 

 زياد تشكيل نشده باشد.
گذاريد، در ليستت   ه ليست، هر وسيله كه در چمدان ميبعد از تهي* 

 خط بزنيد.
ني بگذاريد كه همه آنها لوازم بهداشتي و نظافت را در كيسه نايلو* 

 در يك جا و تميز بمانند.
 لوازم زينتي را در كي  كوچك چمدان قرار دهيد.* 
هايتان تا پيدا نكند، با گذاشتن كاغذ در ميان  خواهيد لباس اگر مي* 

 آنها و لوله كردن محفوظ نگه داريد.
ايد، در آن را محكم ببنديد و سر آن را  اگر مايعي در شيشه گذاشته* 

 قدري خالي بگذاريد تا وسايل ديگر آلوده نشود.
مناسب است  در جريان سفر، گفتن لطيفه و سخنان طنز و زيبا بسيار* 

 ها باعث رنجش ديگران نشود. فقط دقت كنيد كه شوخي
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يتن صتورت   در سفر از اشتباه ديگران چشم پوشي كنيد. در غيتر ا * 
 دهيد. دوستان خود را از دست مي

د و بيشتر پول خود را به صتورت  ل نقد همراه ببريدر سفر كمتر پو* 
 هاي عابربانك حمل كنيد. تي و بخصوص كارتهاي مسافر چك
شتود،   ه در اثر فشار ارتفاعات ايجاد ميبراي رفع گرفتگي گوش ك* 
 توانيد آدامس بجويد. مي
 در وسايل نقليه عمومي به حقو  ديگران احترام بگذاريد.* 
د را بخوابانيد، به نفر پشت سر خود اطالع قبل از اينكه صندلي خو* 

 دهيد.
اگر عينكي هستيد، در سفر يك عينك يدك و عينك آفتابي همتراه  * 

 داشته باشيد.
ب و هواي آنجا مطلع از وضعيت آ قبالً رويد، اگر به سفر خارج مي* 

 هاي مناسب همراه ببريد. شويد تا لباس
 «مهين حاجيان»

 شهر بادگيرها
ايران است كته مركتز آن شتهر يتزد     هاي  از استاناستان يزد يكي 

شترقي بته    و غرب به استان اصفهان، از شمالباشد. يزد از شمال  مي
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شرقي بته   و از جنوب غربي به استان فارس استان خراسان، از جنوب
 شود. استان كرمان محدود مي

هاي گردشگري و  هاي فراوان و جاذبه اين استان داراي مساجد و بقعه
، مسجد كبير يزد، مستجد ميرچخمتا    زيادي است از جمله:تاريخي 
گتل، امتامزاده    اسماعيل، مسجد بندرآباد، مستجد آمنته  مال مسجد

رضتا، بقعته   سيد امام، بقعه شاه بقعه دوازده خليل،ابوجعفر، بقعه سيد
العابتدين   داد، مقبتره شتيخ زيتن    شيخ احمتدفهادان، بقعته شتيخ   

كاظم، امامزاده   موسي بن يدز خاموش، بقعه سيد پنهون، امامزاده علي
التدين، مجموعته بتاغ     حسن، بقعه زرنديان، بقعته ستيد ركتن   مير

هتا، خانته    و برج و باروي قديمي، خانته الري  آباد، آتشكده دولت
التجار، مدرسته ختان،    كرسوليان، خانه مل ها، خانه حاج كاظم عرب

 طراز، آتشكده ورهرام )بهرام( يزد. الدين قاسم مدرسه شهاب
يزدي و گيوه،  اليع دستي استان يزد شامل: فرشبافي، بافت دستمصنا

شمد، روفرشي، زريبافي، قناويز، خورجين بافي، حصيربافي، ترمته،  
 سازي، سراميك و سفال، شعربافي، مخمل، زيلوبافي است. كاشي

شتوند،   دستي ياد شده كته ستوغات محستوب متي     عالوه بر صنايع
لتوز بيدمشتك، حتاجي بتادام،     هايي مانند قطاب، زولبيا،  شيريني
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باقلوا و پشمك اين استان  ،لوزپسته، سوهان، عرقيات سنتي، حلوا ارده
 هم از شهرت جهاني برخوردار است.

 كلماتورهاي تنوري
 فرياد، ريشه در سكوت دارد.◄
 شود. مي تر از ماهي در خشكسالي، آب تشنه◄
پتر   برداشتن را بته شود، گام  اي كه عاشق صداي پايش مي پرنده◄

 دهد. كشيدن ترجيح مي
 زد.ري ك ميقطره چكان، به خاطر سالمتي مردم اش◄
 صوير ريشه را روي خاك ترسيم كند.تواند ت سايه درخت، نمي◄
 شود. لب نرساند، خاكستر نمي هيزم تر، تا جان آتش را به◄
 هاي برنداشته است. پاي آدم تنبل، لبريز از گام◄
 پس انداز كردم.هايي است كه  مقصد، دورتر از گام◄
 فاصله بين سگ و گربه، بستگي به ارتفاع درخت دارد.◄
 دهد سكوت، نجوا را بشنود. فرياد، فرصت نمي◄
 كند. ضربان قلب، عمر را نقطه چين مي◄
 گردد. ، در روشنايي به دنبال تاريكي ميآدم بدبين◄
 آيند. ي در مرز چرت زدن، با هم كنار ميخواب و بيدار◄
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 شود. ي سرم گذاشت كه در آينه ديده نميهفروش، كال كاله◄
 است. سوزن، قافله ساالر نخ◄
 ايستيم. براي خودبيني، برابر آينه مي◄
 آبشار در صعود، جان سپرد.◄
 آدم خودساخته، نردبان خودش است.◄

 «پرويز شاپور»

 دشمنان كوچك خانگي
اي است كه با  كه به سوسك حمام معروف است، حشرهسوسك خانگي 

دت كند و اگر مانع تكثيتر آنهتا نشتويد، در مت     و ولد مي سرعت زاد
ها معموال در جاهتاي   شوند. سوسك كوتاهي در تمام خانه منتشر مي

اي وان و حمام و دستشتويي  ه رم و تاريك مثل آشپزخانه يا چاهكگ
كنند. بهترين راه مبارزه با سوسك، استفاده از اسيد بوريك  تجمع مي

توان خانه را براي يتك ستال از    يك ميبور و نفت است. با كمك اسيد
هتا   كش پاك كرد. البته اسيدبوريك مانند ساير حشره ها ود سوسكوج

ولي اثتر آن پايتدار استت. اگتر     برد  ها را سريعا از بين نمي سوسك
آموزند كته   مي را در برخورد اول نپسندند، ميها يك ماده س سوسك

صتورت استپري و   بايد خود را از آن كنار بكشند مگر آنكه ستم بته   



 11 

ها دوست دارند  د. اسيدبوريك را سوسكمستقيم روي آنها پاشيده شو
ن روند تا جتا  اين بارها به سراغش ميد. بنا بركنن و از آن دوري نمي

هتا،   شود اسيدبوريك را در شكاف خود را از دست بدهند. توصيه مي
ها و ساير جاهاي تاريك بريزيتد. بهتتر استت     ها و زير چاهك سوراخ

روي آنها  را كش ا حشرهها ابتد اي خالص شدن فوري از شر سوسكبر
بپاشيد. پس از چند روز، اسيد بوريك را استفاده كنيد. يكي ديگتر از  

ا آن است كه درون توالت و ه ه هاي مؤثر براي نابود كردن سوسكرا
هتا بته شتمار     بريزيد. نفت دشمن شماره يك سوسك ها نفت فاضالب

 رود. مي
 ره خيارباهمه چيز در
تر از خيار نداريم اما اگر ايتن   صيتخا اي بي گفتند، ميوه در قديم مي

 شايد نظرتان عوض شود. مطلب را با دقت بخوانيد،
به آنها نيتاز دارد  هايي است كه بدن ما روزانه  خيار داراي ويتامين*

، Cفوليك، ويتامين  ، اسيدB6و  B1 ،B2 ،B1 ،B5هاي مانند ويتامين
 فسفر، پتاسيم و روي. نيزيم،كلسيم، آهن، م
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ار برگشتتيد، بته جتاي مصترف     اگر بعد از ظهتر خستته از كت   * 
كنيد زيرا خيتار عتالوه بتر    دار، يك خيار ميل  هاي كافئين نوشيدني
 آورد. وكربور دارد كه شما را سر حال مي، هيدرBهاي  ويتامين

 خواهيد گرسنگي عصر را از بين ببريد، خيار بخوريد. اگر مي* 
جتوش   بر آددچار استرس هستيد، يك خيار را خرد كنيتد و   اگر* 

بگذاريد. بعد از خنك شدن، آن را ميل كنيد چون مواد شيميايي آن 
 شود. باعث آرامش شما مي

اگر آدامس در اختيار نداريد، بعد از غذا يك برش از خيار را بته  * 
با كشتته شتدن   ثانيه به سق  دهان بفشاريد، بوي بد دهان  11مدت 

 رود. ها از بين مي كتريبا
كند، خيار به آن بماليد تا از بخار كتردن   مي اگر آينه حمام بخار* 

 آن جلوگيري كند.
يتك بشتقاب    كنند حيوانات، باغچه شما را نابود مي اگر حشرات و* 

آلومينيومي حاوي خياري كه اليه اليته بترش ختورده در باغچته     
آلومينيتوم تركيتب    مواد خيار بتا بگذاريد تا حشرات فراري شوند. 

دهد ولتي   كند كه حشرات را فراري مي شوند و بويي را ايجاد مي مي
 كند. انسان آن را حس نمي
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اگر يك مالقات مهم داريد ولي فرصتي براي واكتس زدن كفتش   * 
كنتد و در   ي كفش بماليد چون كفش را برا  متي نداريد، خيار را رو

 برابر نفوذ آب هم مقاوم است.
بته   كنند، خيار يار نداريد و لوالها سر و صدا مياختاگر روغن در * 

 آن بماليد تا لوال روان شود.
 ايل استيل، به آنها خيار بماليد.براي تميز و برا  كردن وس* 
توانيد بته   ه كرديد، از قسمت بيروني خيار مياگر در نوشتن اشتبا* 

 كن استفاده كنيد. عنوان پاك
 تغذيه خوب رمضاني

و نوشابه شروع نكنيد. به جتاي   با نوشيدن آب سردافطار خود را  ♣
 مي آبگرم يا چاي بنوشيد.آن ك

 يك قند طبيعي آغاز كنيد. بته  افطار را با خرما، كشمش، عسل يا ♣
 رسيد. شود و كمتر به پر خوري مي اين ترتيب، اشتهاي شما كنترل مي

روغتن در   رنگ، شيرگرم، فرني و حليم كممشيرين ك خوردن چاي ♣
 افطار مناسب است.آغاز 

خوردن نان و پنير و سبزي يا نان و پنير و مغز گردو گزينه مناستبي   ♣
 است.
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در سحر موجب سبزي را در افطار ميل كنيد چراكه خوردن سبزي  ♣
 شود. تشنگي در طول روز مي

از آشاميدن آب زياد در وسط غذا خودداري كنيد زيرا سبب رقيق  ♣
 شود. ضم ميشيره گوارشي و اختالل در ه شدن

 در زمان بين افطار تا سحر، با رعايت فاصله آب كافي بياشاميد. ♣
حتما براي صرف سحري، كمي زودتر از خواب برخيزيد تتا ضتمن    ♣

استفاده از بركات معنوي ساعات سحر و مناجات با خدا، بدون عجله و 
با آرامش سحري بخوريد. حتي اگر ميل به ختوردن غتذا در ستحر    

 ن آب يا شير را فراموش نكنيد.نداريد، نوشيد
 از مصرف تنقالت فراوان خودداري كنيد. ♣
ر، ميوه ميتل كنيتد. عتالوه بتر     خصوص سحدر هر وعده غذايي ب ♣

هاي فصل، از خيس كرده برگه آلو، زردالو و انجير هم استتفاده   ميوه
 كنيد.

 تواند نقش ميوه را داشته باشد. گوجه فرنگي هم مي ♣
شتويد، عتالوه بتر ميتوه،      دچار يبوست متي  اگر در ماه رمضان ♣

 دار ميل كنيد. هاي سبزي آلو و خورش ورشهاي ملين مثل خ خورش
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در طول زمان روزه، از رفتن به حمام داغ، دادن خون و كارهايي  ♣
 خودداري كنيد. ،شود حالي ميموجب ضع  و بي كه
ن را نتدارد لتذا   معده خالي در هنگام افطار، تحمل غذاي ستنگي  ♣

 تر است. الهضم و نرم براي افطار مناسب دن غذاهاي سهلخور
كنيد، در درجه اول به صورت آبپز سفت و در  مرغ ميل مي اگر تخم ♣

تتر از   ميل كنيد. تخم مرغ نيمرو ديرهضم ،درجه دوم به صورت نيمبند
 تخم مرغ آبپز است.

ساالد بدون پياز، مكمل خوبي براي غذاهاي ماه مبتارك رمضتان    ♣
 است.

ها گاهي موجب احستاس تشتنگي در    بادمجان، فلفل و ساير ادويه ♣
 شود. ميطول روز 

هاي بدني، در طتول روز زيتاد    گرم يا فعاليت اگر به اقتضاي فصل ♣
عر  كرديد، نمك از دست رفته را با مصرف مواد مختل  در افطتار و  

 سحر جبران كنيد.
امأنوس در از تغييرات شديد در عادات غذايي و خوردن غذاهاي ن ♣

 ماه رمضان خودداري كنيد.
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د لذا بهتتر  شو تشنگي زياد مي پاچه، سيرابي و شيردان موجب كله ♣
و اگتر هتم مايتل    گونه غذاها را ميل نكنيد  است در ماه رمضان اين

 نمك آن هم در افطار ميل كنيد. آب و كم بوديد، به صورت كم
ر وعده ستحر  رمضان به ويژه د از مصرف زياد مواد گوشتي در ماه ♣

 كنيد. پرهيز
به اي بيشتر از مواد قندي استفاده كنيد چون نشاسته  از مواد نشاسته ♣

اي مثل نتان،   شود. البته در مصرف مواد نشاسته تدريج وارد خون مي
 زميني و ماكاروني هم افراط نكنيد. آرد، برنج، سيب

از نوشيدن زياد چاي در سحر خودداري شود زيرا چاي، آب بتدن   ♣
 شود. كند و موجب احساس تشنگي مي دفع مي سريعاً ار
مصرف نمك زياد همراه با غذا و مصرف غذاهاي شتور در ستحر،    ♣

 از عوامل مهم تشنگي در روز است. يكي
مصرف غذاهاي پخته يا بخارپز و ساندويچ مرغ، پنير و گردو، خيار  ♣

رد ر ميتل كت  و گوجه فرنگي براي شام مفيد است اما نبايد شام را دي
 شود. چون مانع خواب راحت مي

ايش افطتار و ستحر، موجتب افتز     مصرف غذاهاي سرخ كرده در ♣
 شود. خون، قند و چربي خون ميفشار
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روي در ماه رمضان مفيد است اما نزديك افطار نبايد  ورزش و پياده ♣
 شود. كي داشت چون باعث تعريق و ضع  ميفعاليت فيزي
 اطالعيه

همكاران ماهنامته بشتري    ،رساند مي به آگاهي نابينايان گرامي
 سانتيمتر بتا استتفاده از   115تكه به طول  1اقدام به توليد عصاي 

تواننتد بتراي    هاي نابينايي متي  اند. تشكل كربنات كرده مواد پلي
به اين عصا سفارش جمعي  سهولت بيشتر در دسترسي اعضاي خود

 بدهند.
رشنبه از تا چها توانيد روزهاي شنبه براي كسب اطالعات بيشتر مي

 تماس بگيريد. 1تا  11511222هاي  با شماره 21تا  16ساعت 


