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 منظومه سعادت
 مجموعه شجاعت است صداي علي
 منظومه سعادت است دعاي علي
 جن و انس و پري مفتخر به آنك
 باالي سرشان است لواي علي

 عصمت، جان است و عمل، عظمت است وعلي كيست؟ علي علم     
دلدار، سرر اسرت و    است و جانان، شعر است و شعور، دل است و

سردار. علي تاريخ است و همه تاريخ علي است. سكوت علي لبريز 
او پر از مِهر، شجاعتش سراسر محبت اسرت و   از سخن است و تيغ

ت مگر نره  ابهتش سراپا تواضع. علي خاكي ترين انسان تاريخ اس
خوانند. اگر همه وجود علي را عشرق بره    اينكه او را ابوتراب مي

مكتر  عشرق در كرالس او درس     خالق و خاتم رسل پر كررده، 
در باره او چه بگروييم كره    خوانده و سياه مشق مهر نوشته است.

اش باشد؟ بگوييم علي استاد است، نه او دانشرگاه اسرت.    زيبنده
بگوييم علي شير بيشه مردانگي و فتوت است، نه علي خودش بيشه 
جوانمردي است. اصال علي دشت در دشت، صحرا تا صحرا، كران 
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زبان الكن ما بندگان  تا كران و جهان تا جهان مروت است. اساساً
چره بره    كمترين و دامنه كلمات محدود و ناقص زبان بشرري را 

 توصيف جهاني به نام علي!
از علي بگوييم، شبيه كودكاني  كنيم ها تالش مي وقتي ما انسان    
شويم كه در برابر پادشاهي بلند باال و سرو قامت برا پيكرري    مي

ستبر ايستاده و براي ديدن قامت او مجبورند سر خود را آن قدر 
باال بگيرند كه ديدگانشان به آسمان دوختره شرود. آري علري    
بلندباال و ستبر پيكر است اما نه در قال  جسرم بلكره در حرريم    

لقت است و اگر آفريردگار  اخالق و علم و كرامت. علي شاهكار خ
به اين دليل بود كه  پس از خلقت انسان به خود آفرين گفت، يقيناً

ترين پديده خلقتش علي است، كسي كه صرفات و حتري    محبوب
غدير، روز علي است  نامش را هم از پروردگار امانت گرفته است.

اما نه، بهتر است بگوييم غدير روز بشريت است چراكه علي متعلق 
روز و هميشه است. هشيار باشيم كه تكرار روزها ما را از او  به هر

 غافل نكند.
  مطبوعات ماه، نمايشگاه سالي است كه در نخستين هفته آبانچند     
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ندهيد و شود. اين مناسبت مغتنم را از دست  در تهران برگزار مي
الي مطبوعات بزنيد. به هر حال شما  گشتي هر چند كوتاه در البه

نمايشگاه داريد. امسال بشري با  غرفه در اين 1نابينا هم عزيزان 
نمايشگاه حاضر شده و كرود   هاي گذشته در  تر از سالدستي پر

همراه نشريه شما اسرت. هفتره    ها بشري هم اي به نام بچه ماهه 1
خواني در اواخر آبان هم فرصت ديگري اسرت برراي   وكتاب كتاب

 ندارد. ان خاصزمان و مكتلنگري به همه ما كه مطالعه 
 «سپيدار»

 صافاتلطف  
 آيه دارد. 112سوره صافات در مكه نازل شده و 
( آمده است: كسري كره   9در حديثي از پيامبر گرامي اسالم )

و شيطان، ده حسنه بره او   صافات را بخواند به عدد هر جن سوره
د و از شرر   گيرر  د و شياطين متمرد از او فاصله ميشو داده مي
اي كه مأمور حفظ او هستند، در قيامرت   و فرشتهشود و د پا  مي

 كه به رسوالن خداونرد ايمران داشرته   دهند  باره او شهادت ميدر
( چنين نقرل شرده:   :در حديث ديگري از امام صادق )اسرت.  

از هر آفتري   كسي كه سوره صافات را در هر روز جمعه بخواند،
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گرردد.   اليي در زندگي دنيا از او دفع ميماند و هر ب محفوظ مي
گرذارد و او را در   ترين روزي را در اختيارش مري  خداوند وسيع

هراي شريطان رجريم و     ال و فرزندان و بدن، گرفترار زيران  م
دنيرا بررود،   سازد و اگرر در آن روز و شر  از    گردنكشان نمي

و را در بهشت با كند و ا ميراند و مبعوث مي خداوند او را شهيد مي
 سازد. شهدا هم درجه مي

 كان خرسندعالم ام
 روز عيد است و مرا گشته دل و جان خرسند

 آري امروز بُود عالم امكان خرسند
 اشرف و اعظم اعياد بُود عيد غدير

 سان خرسند شيعيان از چه نباشند بدين
 روز مواليي داماد نبي، شير خداست
 گشته از نام علي صفحه كيهان خرسند

 بُود يا علي اي شه بافر و شكوهي كه
 رت، خضر و سليمان خرسندبه گدايي د

 يا علي اي در لطف و كرمت بر همه باز
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 عالمي بر سر خوان تو به احسان خرسند
 يا علي پاي نهادي به سر دوش نبي

 تا ابد زين عظمت خيل مسلمان خرسند
 غمگين يا علي هركه به تو مهر نورزد،

 ات ايمان، خرسند وانكه آورده به مواليي
 اسالم يا علي اي به علمداري تو در

 تا ابد هركه بُود پيرو قرآن خرسند
 يا علي اي ز بد حادثه دور زمان

 هركه گرديده تو را دست به دامان خرسند
 يا علي هركه به درگاه تو با صدق و صفا

 گشته ثناخوان خرسند«نوا»روز و ش ، همچو 
 «نواي اصفهاني»

 ام كه فهميده
 د.ده كاري را درست انجام نميعصباني، هيچ  انسان* 
ترين كاالهراي  وستي، محبت و مهرباني، پر طرفردار گرمي، د* 

جهان هستند. كسي كه بتواند آنها را تأمين كند، هرگز تنهايي را 
 نخواهد كرد. تجربه
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 نبايد به گذشته نظر كنيم مگر به نيت عبرت گرفتن.* 
زمران و   گيري، معمروالً  قتي تصميم به تغيير دكوراسيون ميو* 

 كردي. ابر آن چيزي خواهد بود كه فكر ميهزينه الزم، دو بر
اي زندگي كنم كه اگر كسي سرخن نادرسرتي در    بايد به گونه* 

 مورد من مطرح كرد، هيچ كس حرف او را باور نكند.
 خوب بودن، خرجي ندارد.* 
 گشا هستند. نما راه اصول اخالقي محكم مانند قط * 
ز اتفراق  شوند، هرگر  راني من ميبيشتر چيزهايي كه باعث نگ* 
 افتند. نمي
 ترين ركن روابط فردي و كاري است. اعتماد، مهم* 
رفتره، يرك   بعضي اوقات، كاري كه انجامش يك لحظه وقت گ* 

 اندازد. عمر آدم را به دردسر مي
 رسيد. بزرگي، زماني غير ممكن به نظر ميآورد  هر دست* 

 «رضا جاللي فراهاني جمه: دكتر عليتر»

 بهترين دوست
من نگاه كرد و پرسيد: چندتا دوست داري؟ برا خرودم    پيرمرد به

 تا؟ پس جواب دادم: فقط چندتايي.   يستگفتم: چرا بگم ده يا ب
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را تكران   از جايش برخاست و در حالي كه سرش پيرمرد آهسته
داري،  دم خوشبختي هستي كه اين همه دوستداد، گفت: تو آ مي

زها هسرت  خيلي چي ؛گويي خوب فكر كن ولي در مورد آنچه مي
قط كسي نيست كره ترو بره او سرالم     داني. دوست ف كه تو نمي

ا از تاريكي و نا اميدي بيرون كني، دوست دستي است كه تو ر مي
نرامي،   تي ديگران كه تو آنها را دوست مري درست وق ؛كشد مي

كشند. دوست حقيقي كسري  سعي دارند تو را به درون تاريكي ب
يي است كه نام تو را زنرده  داتواند تو را رها كند. ص است كه نمي
فراموشري   دارد، حتي زماني كره ديگرران ترو را بره     نگه مي
ي محكم و قروي  تر اينكه دوست، ديوار اما از همه مهم ؛اند سپرده

هرا از   ترين عشرق  ها است، جايي كه عميق در ژرفاي قل  انسان
هايش را بره ترو    يد! بهترين دوست كسي است كه شانهآ آنجا مي

ها تو را دلگررم   ات تو را همراهي و در غم در تنهايي سپارد و مي
شد. وقتي مشكل داري، آن را حرل  بخ ماد ميكند و به تو اعت مي
به صحبت كردن داري، به تو گروش  كند و هنگامي كه احتياج  مي
تروان توصريف    ترين دوستان، محبتي دارند كه نميسپارد. به مي
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هرايم   مام حررف گويم خوب فكر كن زيرا ت كرد پس به آنچه مي
داري؟  بار ديگر جواب بده، چند تا دوست حقيقت است. فرزندم،

سپس ايستاد و به من نگريست، در انتظار پاسخ. من برا مهربراني   
 گفتم: اگر خوشبخت باشم، فقط يكي و آن هم تويي.

 منت كار بي
نهرادن و آزار دادن باطرل    اي مؤمنان، صدقات خود را با منت»

راي نمايش دادن به مردم انفاق ه مالش را بنكنيد، همانند كسي ك
كند و به خداوند و روز بازپسين ايمان ندارد. آري، داسرتان   مي

سنگيني او همچون تخته سنگي است كه بر آن خاكي باشد و باران 
بر آن ببارد و آن را همچنان سترون واگذارد. آنان نيز از آنچه بره  

 264ره، آيه سوره بق«اي نمي برند. آورند، بهره دست مي
كنري، بره    گفت: اگر براي كسي كاري مي بزرگ هميشه ميمادر

گرر  رويش نياور. به رخ كشيدن، يك جور منت گذاشتن اسرت و ا 
شود. الزم نيست وقتي كرار   زشت مي ،منت بگذاري، كار قشنگت

 كني، داد بزني. الزم نيست عالم و آدم را خبر كني.  خوبي مي
 شود. منتشر مي ب مثل بوي گل است، خودشكار خو
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ا هراي ترو ر   بزرگ حرفرا خواندم، فهميدم مادروقتي اين آيه 
 خوانرده ن ها را تروي قررآ   زند. حتما مادر بزرگ اين حرف مي

طور باشم. وقتي كاري براي  توانم اين است. خدايا! من واقعا نمي
طروري  دوست دارم يك  ؛كنم، دوست دارم همه بفهمند كسي مي

ديگران از من تعريف كنند.  ،آيد م ميخودم را نشان بدهم. خوش
اما خدايا! يواشكي خروب   ؛داني و همين بس است دانم تو مي مي

ره ما باديگران در ،بودن چقدر سخت است. همه ما دوست داريم
هرا بيشرتر و    خوب فكر كنند. همه ما همينطور هسرتيم، بعضري  

 ها كمتر. بعضي
 «عرفان نظرآهاري»

 چه كسي اول سالم كند؟
كس  فه اخالقي و شرعي همه ماست و هيچالم كردن، وظيگرچه س
انجام اين وظيفه زيبا و دوست داشتني، شانه خالي كنرد   نبايد از

اما بهتر است اين افراد اول سالم كنند: آقا به خانم، تازه وارد به 
حاضرين، زيردست به مافوق، كود  بره والردين، ميهمران بره     

 ميزبان.
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  .شود م خانوادگي طرف مقابل گفته مينا در سالم كردن معموالً* 
 خير آقاي محمدي يا سالم خانم حسيني.ب صبح مثالً
در صورتي كه آقايان كاله داشرته باشرند، هنگرام سرالم و     * 

احوالپرسي بايد كاله خود را بردارند و تا پيش از خرداحافظي،  
 آن را بر سر نگذارند.

ناشايسرت   سالم كردن در حالي كه سيگار به ل  باشد، كراري * 
 است.
فقط يرك برار سرالم    به جمع،  ورود در ابتداي وارد ههر تاز* 
كند ولي متناس  با نوع ميهماني تا حد امكان نزد آشرنايان و   مي

 كند. كوتاهي سالم و احوالپرسي ميو در مدت  سايرين رفته
 «حميدرضا غيوري و ليال پورنعمتي»

 ها صدف و شن
شن ريز وارد اش چند  تهكوچك متوجه شد كه از ميان پوس صدف

 ه شن بيشتر نبودنرد دان اند. با اينكه چند شده و توي دلش نشسته
با اينكه ساكتند، حس دارند  ها دش خيلي زياد بود. صدفولي در
كنيد صدف چره كررد؟ از دسرت     فهمند. خيال مي مي و درد را

 رحم شكايت كرد؟ سر و صدا راه انرداخت كره چررا    هاي بي شن
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اكي براي او پيش آمده؟ نه! هيچ كدام از اين چنين وضعيت دردن
ودش گفت: حاال را نكرد و فقط آرام كف دريا نشست. به خ كارها
كرنم بهترر و    كنم، سعي مي ها را از بدنم بيرون توانم شن كه نمي

ن هاي شر  اي سال از آن حادثه گذشته و دانهه بهترشان كنم. سال
بره يرك   ل دادنرد، تبردي   همه آزار مي كوچك كه صدف را آن
اند. يك صدف كوچك با چند دانه  ه شدهدمرواريد زيبا و درخشن

ا با چيزهاي ه داند اگر ما آدم خدا مي كند! رها كه نميشن چه كا
شوند،  زندگيمان مي پوستهدهند و وارد  كوچكي كه آزارمان مي

تروانيم   نيم كه صدف كرد، چه كارها كره نمري  همان كاري را بك
 بكنيم.

 يش گهر ساختن استزندگي در صدف خو
 دل شعله فرو رفتن و نگداختن استدر 

 «مسعود لعلي»

 هاي عميق واژه
 ترها! در تعج  از كار بزرگ «انگشت به دهان»ديدم كودكي -
 گرديم. مي «ديگران»را گم كرديم، دنبال  «خودمان»-
 كن. «غمزدايي»كن،  «شادي»-
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 «كنار بزنم؟»، چه كسي را «كنار بيايم»با چه كسي -
 .«درس داد»داد، به او «دست»ر چيزي را از ه-
 ام!! نگفته «دروغ»را بخواهيد، تا حاال  «راستش»-
 را پا  كن. «عيبت»، «عبرت»با -
 است. «مايه حيا»و آبرو،  «مايع حيات»آب، -
 است. «ارث»بدترين  «حرص»-
 تلخ است! «حقيقتاً» «حقيقت»-
 .«ينمچ مي»، خوشبويي آن را «بينم مي»خوشرويي گل را -
 نكن. «خرجش»رود،  نمي «خرجش»اگر حرف به -
 است! «جور»با پندارم  «جوري بد»كردارم -
 را آموختم. «تشكر كردن»كه  «كر كردمش»-
 داشته باش! «دل اهلي»باش،  «اهل دل»-

 «علي درويش، موفقيت»

 قلعه بابك و كندوان
يبرر  كيلرومتري كل  1: قلعه بابك يا دژبنرد در  «كليبر»قلعه بابك 

تاريخي ايران است. عالوه برر   هاي واقع شده و از زيباترين قلعه
زيباي طبيعي و تاريخي، داستان حماسه بابك و مقاومرت او   بافت
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خلفاي عباسي، بر اهميت اين قلعه افزوده است. قلعه به  در برابر
ير وسيله بابك خرمدين از قهرمانان آذربايجان بنرا شرده و مسر   

ه باشكوه ها است. اين قلع ها و گردنه كتلكليبر تا قلعه، پوشيده از 
انداز بسيار زيبايي  چشم ،ارانب  هاي ارس و پر ابهت بر فراز جنگل

 دارد.
كيلرومتري   51اي كندوان اسكو: اين روسرتا در   روستاي صخره

اي در دل كوه آتشفشاني سهند قرار دارد.  جنوب تبريز و در دره
ناشي  ل  توجه استاي روستا كه بسيار خاص و جا صخره معماري

هراي   زمين شناسي منطقه بوده اسرت. صرخره  از عوامل طبيعي 
ط اطراف خود ها از محي بجايي كوهي اين روستا در اثر جامخروط

در ايرن   هاي طبيعري موجرود   اند. حفره جدا شده و شكل گرفته
هرا آزاد شرده و    دهد هوا داخرل مخرروط   ها نشان مي مخروط
شواهد تاريخي، حردود   . بر طبقها را به وجود آورده است حفره
جنگجوياني در اين منطقه، كندوان را به عنروان   سال پيش 111

پايگاه براي خود انتخاب كردند و بعدها آن را به صورت روسرتا  
سررزمين فرهرادان   »درآوردند. روستاي كندوان كه معروف به 



 15 

 حمام و آسياب است و عالوه بر آن، است، داراي مسجد، «گمنام
گوارايي دارد كه خاصيت درماني آن معروف اسرت.  چشمه آب 
هايي است كه بشرر   رترين شيوهروستا، يكي از ناد شكل معماري
انردازه نيراز    ها به . حفرهسكونت خود انتخاب كردهبراي محل 
اريكي بر  هاي ارتبراطي  ها راه اند و بين اين حفره تراشيده شده

سنگ ديرده   هايي از بندي ها تراس وجود دارد. بيرون از مخروط
تر است. از فضاي  ها از قد انسان كوتاه شود. درِ ورودي حفره مي

داخلي به عنوان محل نشيمن، پذيرايي، خرواب و صررف غرذا    
 هايي نيز كنده شده است. شود. روي ديوارها طاقچه مي استفاده

 «مسعود صنوبري»

 دو درس مهم زندگي
ين خرود، دو  در مدت زندگي و با تكيه بر همه تجربيات تلخ و شير

خواهم شرما هرم از آنهرا     ام كه مي از زندگي آموخته مهم درس
آگاه شويد شايد به شما در پيمودن راه پر فراز و نشي  آن كمك 

 كند.
بياييم از هر اتفاقي، از هر آدمي، تعريفي، محبتي، رفتراري،   -1

زيبايي، برداشت بد و منفي  شكل و شمايل و ظاهري و حتي از هر
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همه چيز را خوب ببينيم و همه را خوب فرض كنريم،   نكنيم.بياييم
عمل نكنريم. در   مگر آنكه خالفش ثابت شود و هرگز بر عكس آن

ر مجازات نيراويزيم و در  ذهنمان ديگران را محكوم نكنيم و به دا
 بيني وري نكنيم. بزرگ فكر كنيم و كوتهو دا ها قضاوت مورد آدم

ل رايانه و اينترنت هسرتيم  هاي نس را كنار بگذاريم. اگر ما، انسان
يمران از خانره   كه با جهان فرامرزي سرر و كرار داريرم و دنيا   

ان نسبت هم بزرگ تر شده، پس بايد به هم كوچكمان بسيار بزرگ
هاي فكري كوچك و كودكانه را رها كنيم. بياييم  بينديشيم و عادت

ديگران را دوست داشته باشيم، مهربان باشيم، حامي، دوسرت و  
ديگرران   نده باشيم. از مدار كوچك خود بيرون بياييم وياري ده
هايشران و   هايشران، دلتنگري   ايشران، شرادي  ه غرم  ؛را ببينيم
هايشان را در  كنيم و خود را محرور و مركرز جهران     مهرباني
ها و كارهاي ديگران به خاطر ماست  فكر نكنيم همه حرف ندانيم.

را آن قدر بزرگ تا از آن، برنجيم يا شاد شويم. دايره وجودمان 
هرا و همره    ير از خودمان، نه تنها همره انسران  كنيم كه در آن غ

 اي  رحيوانات و موجودات زنده كره خاكي، بلكه هستي در آن ج
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  بگيرند. پول و قدرت را جايگزين همه روابط زيبا و انساني نكنيم.
ليت آن مشركل را برر   ئوبياييم وقتي مشكلي پيش آمد، مس -2

درصد در پيدايش آن  91بپذيريم كه به ميزان  عهده بگيريم يعني
ايم و مشكل را به گردن زمين و زمان،  ما نقش داشته مشكل، خود

و سرنوشت و تقدير نيندازيم و دنبال مقصر نگرديم  اين و آن، خدا
و تمام انرژي خود را براي يافتن مقصر و سرزنش او هدر نردهيم  

تن كمرك فكرري از   بلكه از انرژيمان براي حل مشكل، براي گرف
ديگران و رسيدن به يك راه حل منطقي و درست استفاده كنريم.  

توانرايي   وقتي به دنبال مقصر نگرديم، هنگام بروز مشكل از تمام
عتماد بره نفرس بيشرتري بره حرل آن      گيريم، با ا خود بهره مي

پردازيم و كم كم مهارت حل مسأله را ياد خواهيم گرفرت. از   مي
نگرران و مستأصرل    شكل، ديگرر آشرفته،  پس هنگام بروز م آن
شويم و از پس هر مشكلي بر خواهيم آمد. هنگامي كه اين دو  نمي

درس مهم زندگي را فرا بگيريم، آنها را به فرزندانمان هرم يراد   
 هاي بعدي جامعه ما راحت براي نسل زندگي خواهيم داد و قطعاً
 و زيبا خواهد شد.

 «آزيتا مهرجو، شادكامي»
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 چتر دانش
هاي يك درخت جوان صنوبر را به هم وصرل كنريم،    اگر ريشه* 

خواهرد رسريد در حرالي كره طرول       به دو يا سه متر طول آن
نيشكر بره   هاي متر و طول ريشه 611گياه گندم به هاي يك  ريشه
 رسد. كيلومتر مي 21
 111دهان است و هر دهان آن داراي  1معده و  11زالو داراي * 

تواند  نيد يك وعده مكيدن خون، ميست بدادندان است. جال  ا
 زالو را يك سال زنده نگه دارد.

فرو كرردن سروزن در    با است كه روشي درماني ط  سوزني* 
گذارد و اعصاب به  از بدن، بر مغز و اعصاب تأثير مينقاط معيني 

كنرد كره    فين آزاد ميورضد درد به نام آند اي اين طريق ماده
 شود. موج  كاهش درد مي

ين ويتامين با سرخ است اما ا Eروغن زيتون سرشار از ويتامين * 
رو بهترين راه اسرتفاده از روغرن    شود. از اين كردن تخري  مي

زيتون، افزودن آن به غذا در انتهاي مراحل پخت يا پرس از آن  
 است.
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ماوراي بنفش سبز، آبي و حتي  هاي رنگ ،يك زنبور قادر است* 
رئي است، ببينرد امرا رنرگ قرمرز را     ها نام را كه براي ما انسان

 بيند. و اشياي قرمز را به رنگ سياه مي دهد تشخيص نمي
هزار گل بنشيند تا بتواند به اندازه يرك   4يك زنبور بايد روي * 

 قاشق عسل توليد كند.
 فرض نادرست پيش

كننرد،   ران مطابق انتظارات ما رفترار نمري  آيا هنگامي كه ديگ
فرض ذهني و بررسي نكردن آن،  ششويم؟ داشتن پي خشمگين مي
ها و سپس  كند كه مبناي قضاوت را در شخص تقويت مي باورهايي
اگر سعي كنيم نسبت بره ايرن    هاي او قرار خواهد گرفت. واكنش
تروانيم از     كنيم و آنها را تعديل كنيم، ميها آگاهي كس داوري

 زيادي جلوگيري كنيم. هاي منفي بروز واكنش
خانم ميزبان بره   ؛گشتيم از يك ميهماني برمي روزي با همسرم    

و  گذاشرت ميز روي سيني قهوه را  شيوه خاصي پذيرايي كرد مثالً
كه يا هنگام شام هيچ تعارفي  از خودتان پذيرايي كنيد گفت: لطفاً

خشمي كه در احساس لذا با رد و بدل نشد. باشد، صميميت نشانه
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از  كند ي احترامي ميكردم ميزبان به ما ب درونم داشتم و فكر مي
همسرم خواستم زودتر آنجا را تر  كنيم. هنگام خداحافظي هم 
خانم و آقاي ميزبان هيچ حرفي در براره اينكره از حضرور مرا     

نزدنرد. هنگرام    خوشحال هستند و دوست دارند بيشرتر بمرانيم  
مراجعت به منزل به همسرم گفتم: ديدي، خانم و آقراي ميزبران   

وردند كه بايد آداب پذيرايي را رعايت هيچ به روي خودشان نيا
كره   كنند. همسرم با تعج  نگاهم كرد و گفت: منظورت اين است

مطابق انتظار تو رفتار نكردند! عصبانيت من بيشتر شرد و گفرتم:   
او  ه رفتارهاي غير معمولي نشدي؟خواهي بگويي متوجّ مي واقعاً

نه خيلي خا كه خانم صاح شدم  هبا خونسردي گفت: البته، متوجّ
ه آن هم شدم كره برا وجرود    متوجّ زباندار نبود، اما ضمناً سر و

كررد برا    وع غذا گذاشته بود و چقدر سعي مري بارداري، چند ن
هاي ما خوش بگذرد.  ن و انجام بازي فكري به بچهوكارت گذاشتن

ظرارات  خجالت كشيدم و ديدم عصبانيت من از روي توقعات و انت
 ساخته و پرداخته ذهنم است.

 «سعيد سهيلي، موفقيت»
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 سِنت راهگشا 57
يك روز دختر كوچولويي كنار كليساي كوچك محل ايستاده بود. 

 شردت آن كليسا رفته بود اما كليسرا ب  يك بار داخل دختر  قبالً
شد، برا گريره    همان طور كه از جلوي كشيش رد مي شلوغ بود.

ن شرادي كليسرا بيرام. كشريش بره      تونم به كانو گفت: من نمي
هاي كهنه او نگاه كرد و توانست علت را حدس بزند. دسرت   سلبا

بررد و جرايي برراي    دختر  را گرفت و به داخل كانون كليسا 
كرد. دختر  از اينكره برراي او   كانون شادي پيدا  نشستن او در

بره   ي پيدا شده بود، بسيار خوشحال بود و ش  موقع خرواب جاي
 فكر كرد. ،تندهايي كه جايي براي پرستيدن خداوند نداش بچه

در  مراري چند سال گذشت، تا اينكه آن دختر كوچولو به علت بي
. والدين او با همران  از دنيا رفت  شان، اي آپارتمان فقيرانه اجاره

قل  و مهرباني كه با دخترشان دوست شرده برود،    كشيش خوش
را انجرام دهرد. در    تماس گرفتند تا كارهاي كفن و دفن دخترر 

كردند، يك كيرف   كوچكش را جا به جا ميبدن  حالي كه داشتند
پول قرمز چروكيده و رنگ و رو رفته پيدا كردند كره بره نظرر    
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دا هاي دور ريختره شرده پير    دختر  آن را از آشغال ،رسيد مي
پول و يك كاغذ بود كه روي  «سِنت 57»كرده باشد. داخل كيف 

اين پول براي كمك بره  »آن با يك خط كودكانه نوشته شده بود: 
ترر شرود ترا     وچكمان است، براي اينكه كمي برزرگ ساي ككلي
اين پرول تمرام    «شادي بيايند. هاي بيشتري بتوانند به كانون بچه

مبلغي بود كه آن دختر توانسته بود در طول دو سال بره عنروان   
كليسا جمع كند. وقتي كشريش برا   هديه پر از مهر و محبت براي 

د چه بايد بكند. نامه و هاي پر از اشك، نوشته را خواند، فهمي چشم
كيف پول را برداشت و به سرعت به سرمت كليسرا رفرت. پشرت     
تريبون ايستاد و قصه فداكاري و از خود گذشرتگي آن دخترر را   
تعريف كرد. او احساسات مردم حاضر در كليسا را بر انگيخت ترا  

م كنند تا بتواننرد كليسرا را   دست به كار شوند و پول كافي فراه
اما داستان اينجا تمام نشد. يك روزنامه كه از ايرن  تر كنند  بزرگ

داستان باخبر شد، آن را چرا  كررد. بعرد از آن، يرك دالل     
معامالت ملكي مطل  روزنامه را خواند و قطعره زمينري را بره    
كليسا پيشنهاد كرد كه هزاران هزار دالر ارزش داشت. وقتي بره  
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آن مبلرغ را  توانايي خريد زميني بره   آن مرد گفته شد كه كليسا
سِنت به كليسا بفروشد!  57قيمت  ندارد، او حاضر شد زمين را به

اعضاي كليسا مبالغ بسياري هديه كردند و تعداد زيادي چك پول 
سال، هديره   5هم از دور و نزديك به دست آنها رسيد. در مدت 

هزار دالر پول شد كره   251سنتي آن دختر كوچك تبديل به  57
ميالدي، پول خيلي زيادي محسوب  1911آن زمان يعني سال  در
 شد. مي

محبت و فداكاري آن دختر، سود و امتيازات بسياري را به دنبال 
از كليسراي   ، يقينراً كننرد  مي داشت. كساني كه به فيالدلفيا سفر

نفر ظرفيت دارد، دانشگاه تمپل كه ترا   1111كه  «تمپل پاپتيست»
گود ساماريتي »تان ه و بيمارسالتحصيل داشت هزاران فارغ به حال
آن هسرتند،   كه صردها كرود  در   «كانون شادي»و مركز  «تان

كنند. مركز كانون شادي با اين هدف ساخته شد كه هيچ  ديدن مي
روزهاي يكشنبه را خارج از محيط شاد و  ،كودكي در آن حوالي

هاي اين مركرز، عكسري از    باي كانون نماند. در يكي از اتاقزي
سنت خرود، چنرين    57نص  شده كه با صورت زيباي آن دختر 
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تاريخ حيرت انگيزي را رقم زد و در كنرار آن، تصرويري از آن   
 كشيش مهربان نص  شده است.

 «مترجم: امير رضا آرميون»

 تقويت حافظه
براي حفظ و تقويت حافظره كوتراه مردت     اي هاي حافظه بازي

ن با افرزايش سرن،   سالمندان مفيد است. از آنجا كه حافظه انسا
هاي زير براي فعرال   شود، بهتر است به تمرين ستخوش تغيير ميد

 نگه داشتن حافظه دقت شود.
نشينند. بازي با يرك   همراه با چند نفر، دايره وار مي سالمندان-
حاضران  شود. هر يك از له مشخص و از فرد سالمند شروع ميجم

ن كنند كه اير  اي به جمله اوليه اضافه مي به نوبت عبارت و يا كلمه
كلمه يا عبارت بايد مفهوم داشته باشد. سپس جمله اوليه و كلمات 

كنند. اين برازي ترا    به آن را با صداي بلند تكرار مي اضافه شده
 بازگشت دوباره به فرد سالمند و تكرار جمله نهايي و اوليه و با به

 رسد. خاطر آوردن تغييرات به پايان مي
وقايع روزانره را برراي    اطرافيان بايد از فرد سالمند بخواهند-

تقويت حافظه ثبت كند. سالمند بايد سعي كند در پايان روز، همه 
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را يادداشت كند. اطرافيان هرم   وقايع را به خاطر آورده و آنها
توانند به او كمك كنند تا رويدادها را به ترتي  و سراعت بره    مي

 ساعت به ياد آورد.
مغرزي كمرك   هاي جديرد   هاي آيروبيك به رشد سلول تمرين-
دقيقره   11انجرام   ،كند. متخصصان مغز و اعصاب دريافتنرد  مي

دهد و به بهبرود   را افزايش مي يك، سطح انرژي مغزتمرين آيروب
شرود. پزشركان تأكيرد     هاي مغزي منجر مي رشد و تقويت سلول

ويدن يا پرش موج  تحريرك رشرد   هايي مثل د كنند تمرين مي
د حافظه و توان يادگيري هاي جديد مغزي و در نتيجه بهبو سلول
 شود. افراد مي در

 «ابراهيم كرباليي»

 ميوه همه كاره
باشد كه  هميشه در دسترسسي  يك ميوه  ،ها شايد از نگاه بعضي

 آن زياد واصتوان آن را پيدا كرد اما خ راحتي ميدر هر فصل ب
اس  تحقيقرات  بودنش را تحت تأثير قرار دهد. بر اسفراوان نبايد 

تگاه اصلي سي ، مناطق سردسير شمال اروپا بروده  اسمورخان، خ
هراي   بشر حضور داشته و حكايرت است. سي  از ديرباز در تمدن 
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. سي  نمادي از سالمت، عشرق،  گفته شدهفراواني در وصف سي  
 دوستي، زيبايي و خوشبختي است.

براي تهيه پاي سي ، دو سي  زرد را خرد كرده و با دو قاشرق   ♣
قاشق چايخوري  ك قاشق غذاخوري شكر و يكغذاخوري آب ليمو، ي
 الي كيك اسفنجي بگذاريد. و در البه دارچين مخلوط كنيد

العاده سر ميز بياوريرد   مپوت سي  را به عنوان يك دسر فوقك ♣
 فقط كافيست سي  و شكر را با هم بجوشانيد.

بعضي افراد در ساالد كلم از سي  سبز رنده شده كه ترش مزه  ♣
 كنند. مياستفاده  ،است
اد سمي است و خوردن آن توصريه  دانه سي  داراي اندكي مو ♣
 اما سي  را كامل بخوريد. هاي سي  را دور بريزيد . دانهشود نمي
 سي  براي حفظ طراوت و شادابي پوست بسيار تأثيرگذار است. ♣
 Eهاي  و پتاسيم به همراه ويتاميندر سي  آهن، منيزيم، كلسيم  ♣
 شود. يبه وفور ديده م Cو 
اگر فشار خون نامنظمي داريد، حتما سراغ سي  برويد چرون   ♣

 كند. ا منظم ميفشار خون ر
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ها امكان مسوا  زدن نداريرد، حتمرا قبرل از     اگر بعضي ش  ♣
ها و لثه بسيار مفيرد   يك سي  ميل كنيد چون براي دندان خواب
هاي دهران را از برين    ت. اسيدهاي موجود در سي ، باكترياس
كند. سي  ميناي دندان را محكم  دندان و لثه را تميز مي برد و مي
 شود. ها مي رم گرفتگي دندانكند و مانع از ج مي
 آب سي  بدون هيچ افزودني ديگر، خاصيت ضد التهابي دارد. ♣
 شود. دن عضالت فك، جويدن سي  توصيه ميتر ش براي قوي ♣
خود براي رفع درد مفاصل، خوردن سي  را در برنامه غذايي  ♣

 قرار دهيد.
د، هميشه چند عدد سي  درون بشقاب جلوي ميز كارتان باشر  ♣

  كافي است و از چاقي سي برشبراي جلوگيري از گرسنگي يك 
 كند. جلوگيري مي

ت  مفيرد   اسهال خوني و ،سي  آبدار براي ورم روده كودكان ♣
 است.
اگر جزو افراد عصبي هستيد، خوردن سي  را فراموش نكنيرد   ♣

 بخشي دارد. ثر آرامچون ا
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 عالئم رمزي بدن
را براي فرسرتادن عالئرم    هاي جال  و جذابي بدن انسان، روش

اسرراري را از درون   هشدار دهنده دارد كه اين عالئم در واقرع 
دانيد كه خنديدن پس  كنند. به عنوان مثال، آيا مي بدن فاش مي

كه ي روي بدن دارد؟ يا ايناز خوردن هر وعده غذايي، چه تأثير
دانيد سفيد شدن زود هنگام موها نشانه چه فراينردي در   آيا مي

 بدنتان است؟
ه و منحصر به اي هوشمندان ن انسان در تمام طول عمر به شيوهبد

دهد  يركانه و هشدار دهنده را بروز ميهاي ز فرد، عالئم و نشانه
هراي حيراتي    ليل ناآگاهي از اين عالئم، پيغاماما اكثر افراد به د

گيرند كه حاصل آن به خطر افترادن سرالمتي    ا ناديده ميبدن ر
عنوان اسرار حياتي بردن   است. در اينجا به چند راهكار جال  به

 كنيم: اشاره مي
 اي نشانه ،تواند دردنا  شدن مچ پا مي    شدن مچ پا دردنا *

از افزايش ارثي سطح كلسترول بد خون باشد. در واقع تشركيل  
شود.  آشيل، موج  بروز اين درد مي ردپيكلسترول در اطراف ز
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يا بيشتر بره طرور    روز 1اگر احساس كرديد مچ پايتان به مدت 
كند، براي كنترل كلسترول بره پزشرك مراجعره     مداوم درد مي

هراي   ابتالي اعضاي خانواده به بيمراري  كنيد، به ويژه اگر سابقه
 قلبي داريد.

 بره آلزايمرر  نشان دهنده كاهش خطر ابتال     ها قوي بودن ريه
اكسريژن   ،شود ها موج  مي است. فعاليت ضعيف و نامطلوب ريه

ال عقل و آلزايمرر  كمتري به مغز برسد، در نتيجه خطر ابتال به زو
كند. براي جبران اين مشكل تنفس عميق داشرته   افزايش پيدا مي

ا ثانيه عمل بازدم هو 5ثانيه عمل دم و  5باشيد، به اين ترتي  كه 
شود چون اكسريژن را   ها تقويت مي . با اين كار ريهرا انجام دهيد

نوبرت در روز   6رساند. اين كار را  ميبه مقدار كافي به مغزتان 
 تر شوند. درصد قوي 21هايتان      تكرار كنيد تا ريه
سالگي ممكن است  11قبل از رسيدن به سن     سفيد شدن موها

م تعرادل در  باشرد. عرد   نشانه مهمي از ابتال به مشكالت تيروئيد
ها در پياز مو  يد موج  اختالل در توليد رنگدانهفعاليت غده تيروئ

 شده و عالئمي مثرل  شود. اگر موهايتان در سنين پايين سفيد مي
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كاهش وزن و افسردگي داريد، براي كنترل كامل بره متخصرص   
 غدد مراجعه كنيد.

خروردگي را كراهش    احتمرال سررما      گرم نگه داشتن پاها
وق خوني در بيني بسرته و  شوند، عر قتي پاها سرد ميدهد. و مي

در اين منطقه هاي سفيد خون  شوند كه در نتيجه گلبول منقبض مي
ها بره   كشند و محل ورود ميكروب ها دست مي از مبارزه با عفونت

شود جوراب بپوشيد و مطمئن باشيد با  شود. توصيه مي بدن باز مي
نتان به طرور كامرل كرار    دفاعي بدگرم نگه داشتن پاها، سيستم 

 كند. مي
 ميزان قند خرون را     خنديدن پس از صرف هر وعده غذايي،

از آنها براي خنديردن اسرتفاده    آورد. عضالتي كه ما پايين مي
كنند و اين  ريافت انرژي، قند خون را مصرف ميكنيم، براي د مي

ها را  از سرطان فرايند، خطر ابتال به ديابت، چاقي و حتي برخي
اين، بعد از شام در آرامش كامل روي مبل برهد. بناد هش ميكا

 ي به تماشاي فيلم كمدي بپردازيد.بنشينيد و مدت



 11 

شرود.   موج  كمردرد مري  حرف زدن همزمان، راه رفتن و-
مرانع از   كنيم، اين كرار  قتي در حين راه رفتن، صحبت هم ميو

زمرين  در هنگام برخورد پاها به هايمان  همزماني تنفس ما با گام
هراي   شود بخشي از ضرربه  شود. اين ناهماهنگي، موج  مي مي

ها به زمين به كمر وارد و كمرردرد ايجراد    ناشي از برخورد گام
 شود.

 بازيافت در خانه
موقرع   ههاي خود را ب بايد زباله اي از مردم بر اين باورند كه عده

اي در قبرال   داري قرار دهند و ديگر هيچ وظيفره در اختيار شهر
ا ندارند چراكه بازيافت يا دفن زباله بر عهده شهرداري است آنه

اما واقعيت درست در نقطه خالف اين باور است. ما بايد بازيافت 
هاي تفكيك  هايمان شروع كنيم، سپس زباله را از درون خانه زباله

شده را در اختيار شهرداري قرار دهيم تا بهترر بتروان از طرالي    
 استفاده كرد. «زباله»كثيف
مران   كمتر زباله توليد كنيم و از كاالهرا و اجنراس مصررفي    ◄

 استفاده را ببريم. بيشترين
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 بار مصرف استفاده كنيم.كمتر از ظروف يك ◄
شوند يا اصرال فاسرد    هاي خشك كه ديرتر فاسد مي زباله ◄
اغذ و مواد پالستيكي را شوند مانند آهن، شيشه، كارتن، ك نمي

شروند مثرل    فاسد و تجزيه مري  تر كه خيلي زود هاي از زباله
ا در هاي فاسد، سبزيجات و مانده غذاها جدا كنيم و آنها ر ميوه
 هاي مخصوص قرار دهيم. كيسه
هراي   ها را كه از زبالره  ها، اسپري ها، باتري دي انواع سي ◄

 هراي ديگرر   ير بازيافت هستند، هرگز با زبالره خطرنا  و د
 آوري كنيم. نه جمعاي جداگا نيندازيم و آنها را در كيسهدور
توانيم در خانه انجام دهيم، از بوي بد  با بازيافتي كه ما مي ◄
هايي كه در نتيجه آن به  ها و آلودگي ي از سوزاندن زبالهناش

دگي آب و خرا   ها و آلو آيد و همچنين از بيماري وجود مي
فظ منابع ملي كشورمان نيز كمرك  و به ح كشاورزي جلوگيري

 زباله را فراموش نكنيم. بازيافت شود. پس مي
 «پوريا مير صالحي»

 



 11 

 نسيم لبخند
گه: آره،  فرمونت راضي هستي؟ مي گن: از قفل به يكي مي ☺

 كنه! فقط سر پيچ اذيتم مي
زنه: حراال مرن    ره باالي پل عابر پياده، داد مي مي يه نفر ☺

بينيد كه اومديد روش پل  نادون، آخه شما اينجا رودخانه مي
 زديد؟
و جعبره مرداد رنگري،    ره ر عه يه آفتاب پرست مييه دف ☺
 كنه! مي «هنگ»
ماشرين،   گره: كرارت   بهش مري  گيره، پليس يه نفر را مي ☺

 گه: با اينا جمله بسازم؟ گواهينامه، بيمه. طرف مي
خواستند بررن گرردش، اولري     يه روز چندتا دوست مي ☺
گه: ناهارش هم با من. سومي  گه: ماشينش با من. دومي مي مي
گه: پس حاال كره   با من. چهارمي مي و چاي تخمه گه: مي هم
 تون يه چيزي ميارين، من هم داداشم را ميارم.هم
خريد، يه وقت بره كبريرت    رم مادر: پسرم، من دارم مي ☺

 ها. پسر: نه مامان جون، من خودم فند  دارم! دست نزني
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كنره، خبرنگارهرا جمرع     مي ه هالو قله اورست را فتحري ☺
: آقا رمز موفقيت شرما چري برود؟    پرسند زش مياشن و  مي
گه: آقا من اين چيزا حاليم نيست، اگه باز هم بار بهم بخوره  مي

 ميام اين باال.
 ش.گير ره گل بچينه، شهرداري مي عروس مي ☺
گن: چه كار  ماليده! مي شين ميطرف خودش را به سپر ما ☺
 كنم! گه: دارم اوقاتم را سپري مي كني؟ مي مي
اي از  گه: مجموعه را تعريف كن. مي «تور»گن:  رف ميبه ط ☺

 اند! هشد هاست كه با طناب به هم وصل سوراخ
دزده، روز بعد زنگ  پولداره ميدزده يك ميليون از خونه  ☺
ات را بده تا پروالت را پرس    گه: بچه زنه خونه طرف و مي مي
 بديم.
 اطالعيه

اي ورزشري  هر  يان و كم بينايان شميرانات، كالست نابيناأهي
هرا كره در جهرت اشراعه ورزش      كند. اين كالس مي برگزار

نابينايان و كم بينايران عزيرز    همگاني و قهرماني براي جامعه
 بال و فوتبال هاي جودو، شطرنج، شنا، گل رشته باشد، شامل مي



 15 

برانوان   هاي شنا، شطرنج، گلبرال برراي   براي آقايان و رشته
شرود برا    ها دعوت مري  تهمندان به اين رش باشد. از عالقه مي
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