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 انتظار اهل زمين
زنييم،   برگ از تقويم سال جديد را ورق ميي هر سال وقتي اولين 

اميد آن داريم كه در اين سال، روز هجران و شب فرقت يار آخير  
و هنگامي كه آخرين برگ از تقويم سال گذشته خيود را ورق   شود
ي سپري شده بدون نعمت حضيور تيو   زنيم، در حسرت روزها يم
و پييروان  هيا   ابتداي خلقت بشر تا كنون همه مليت مانيم. از  مي

رسيد كيه يي      انيد روزي فيرا ميي    مذاهب مختلف باور داشته
پسينديده   هاي كند و تمامي ويژگي بخش در جهان ظهور مي نجات

رواج  اخالقيي، اجتميا ي و انسيياني را در بيين فرزنييدان آدم   
دهد. البته پيروان هر كيش و آييني براي اين ناجي، ي  نام و  مي

هيا در مقابيل ا يل     قائل بوده و هستند اما تفاوت نامنشان خاص 
ياردها انسيان در گيذر   ظهور اين ناجي، هيچ اهميتي ندارد. ميل

پاي به اين جهان نهاده و با آرزوي ديدن هاي متعدد  زمان در نسل
   اند. تند و بار سفر به ديار باقي بستهاين منجي، دست از دنيا شس

هاي اخير به روشيني نشيان    سال نگاهي به تحوالت جهان طي    
 دهد كه هيچ ي  از مكاتب اجتما ي و فلسفي رايج در دنيا،   مي
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رند. بارها شياهد  ته و ندانداش توان پاسخگويي به نيازهاي بشر را
يي  ديكتياتور مسيتبد،     ايم كه مردم به تنگ آميده از  آن بوده

دهاي زيادي به روي كار آمدن ي  نظام  دالت گستر بسيتند  يما
بيراهه رفتند  اما پس از مدت كوتاهي، سران آن نظام جديد هم به

و اهداف ا لي خود را گم كردند. اكنيون در هميه كشيورها از    
يده آفريقايي تا كشورهاي قاره كهن آسيا، كشورهاي فقير و ستمد

مردم از  از آمريكاي مد ي دموكراسي تا اروپاي مد ي پيشرفت،
دار قدرتمدار به تنگ  آشكار و پنهان گروه اندكي سرمايههاي  ستم
 گردند. اند و به دنبال منجي آرماني جهان مي آمده
ت گنجينيه احادييو و رواييا    بيت بيا تكييه بير    ما پيروان اهل    

 سيماي روشني از چگونگي ظهور يگانه منجيي  يالم و   معصومين،
داريم. شيايد بيه    هاي دوران حاكميت ايشان را در اختيار ويژگي

كنيم و در ماه  براي آمدنش لحظه شماري مي همين دليل است كه
با اميد نزدي  شدن ظهورش جشين   شعبان، والدت با سعادتش را

 بان به اقيانوس رمضان پيوند شعهايمان را در ماه  گيريم و دل مي
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 زنيم تا شايد جان و روحمان آماده دييدن خورشييد وجيود    مي
 بخش آخر گردد. نجات

 «سپيدار»
 رموز جاثيه
آييه   17پنجمين سوره قرآن كيريم، مكيي و داراي   و جاثيه چهل
 است.

( نقل شده: كسي كيه سيوره جاثييه را    9در حديثي از پيامبر )
پوشياند و تيرس و    روز قياميت ميي   خداوند  يوب او را بخواند،

 سازد. يوحشت او را به آرامش مبدل م
( آمده است: هر كس سوره :در حديو ديگري از امام  ادق )

اين است كيه هرگيز آتيش دوزا را    جاثيه را تالوت كند، ثوابش 
( 9شنود و همنشين محميد )  بيند و  داي ناله جهنم را نمي نمي

 خواهد بود.
 هاي انسان مؤمن خصلت

فرمودنيد: در ميؤمن،    (9( به اميام  ليي )  9پيامبر اكرم )
 نيست. كه اگر در وي نباشد، ايمانش كافي هايي است خصلت
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نيوازش  دست ،به مستمندان كم  كند،در نماز جما ت حاضر شود
در  ،همسايه را پناه باشد،از او آزار نبيند همسايه،بر سر ايتام بكشد
بر ،خلف و ده نكنيد ،اوردخبر دروغ به زبان ني،امانت خيانت نكند
زه روزها را رو،كنيد  ها را به  بادت سير  شب،دزمين آرام راه برو

هميشيه سيخن راسيت بيه زبيان      ،باشد و چون شيران دلير باشد
بيه  و  هاي خود را پاك نگه دارد جامه،بپردازد زكات خود را،آورد

 ركشي كند.خانه بيوه زنان س
 «برگرفته از اصول كافي»

 خشم، شيطان در گلو
كنند و خشيم   ميهمان كساني كه در توانگري و تنگدستي انفاق »

د و خيدا  گذرني  خورند و از خطياي ميردم ميي    خود را فرو مي
 114سوره آل  مران، آيه  «نيكوكاران را دوست دارد.

ها ديگر  روم. اين جور وقت در مي شوم، از كوره من  صباني مي    
. وقتي يي  نفير   كنم كه مال من نيست خودم نيستم. كارهايي مي

چه  آورد، ديگر دست خودم نيست. حواسم نيست كه درمي لجم را
وقيت   رود، آن كنم. شايد شيطان توي جلدم مي گويم و چه مي مي
وكوزه را به هم  اندازد، كاسه توي گلوي من داد و فرياد راه مي از
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كند. بعد از اين كه شيطان از جلدم  ريزد و كلي خرابكاري مي مي
ها را  جوري آبرو ريزي هدانم چ شوم و نمي مي پشيمان بيرون رفت،

گويم اگر ي   آيد و مي وقت از خودم بدم مي آن جمع و جور كنم.
قيول ميادر بيزرگم    گرفتم، يا به  آوردم و آرام مي كم طاقت مي

قدر به هم ريخته  نگذاشتم، اوضاع و احوال اي دندان روي جگر مي
، خيلي فكر كردم. با ذهينم  شد. امروز كه اين آيه را خواندم نمي

گويد فرو خيوردن   م پرسيدم: چرا خدا ميكلنجار رفتم و از خود
 وقيت بيود كيه    گر خشم، چيزي فرو خوردني است؟ آنخشم؟ م

شوم و ديگران  صيبانيتم را   احساس كردم هر بار كه  صباني مي
هاي زشيت وجيودم را    آورم و قسمت بينند، خشمم را باال مي مي

 يزم.چقدر ناراحت كننده است!ر روي ديگران مي
خدايا! مواظبم باش و در چنين مواقعي آرامم كن. نگذار شييطان  

آورد. خداونيد   ارم كند كه زشت است و پشيماني ميبه كاري واد
خيدا   رود. وقتي با همه چيز من است. با او هيچ چيز از دست نمي

اه بروي، هيچ شود. وقتي با خدا ر حرف بزني، هيچ نفسي هدر نمي
اي  منتظر خدا باشي، هيچ لحظيه  شود. وقتي از توانت كاسته نمي
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شود. وقتي به خدا ا تماد كني، هرگز شكسيت نخيواهي    تلف نمي
 خورد.

 «عرفان نظر آهاري»

 بزن مطرب ني و بربط
 انيي به  شق خسرو خوبيي باقيي مِيبده ساق

 انيه شعبيد نيميي و بربط كه آميبزن مطرب نِ
 ي فطرت مهي آمديمد،  لي آيت شهدرَر قُدَيقَ

 فطرت يزدان؟قدرت مطلق، چه فطرت؟چه قدرت
 ايادر يكتير قيودي ز اميوليت ميافيد ييتول

 وانيه رضيد روضيان شيكه از نور جمال او جه
 در گويميق نيش توانم اييم و روي نيكوييز چش

 وانييها و چشمش چشمه حَ له دليش قبيه رويك
 ، قلم  اجزش باشد، زبان الكنيف و رحمتيز لط

 ي، لطف بي منت، چه ياري، ياور يارانيچه لطف
 ي بااليهي به آن سرو سَياقيبگو از من تو اي س

 ق  الم امكانيوال، به خليي ميا، توييتويي آق
 



 8 

 ش قربانيالميان  يانان كه جيود جيجانم او بُ به
 ان، چه دردي، درد بي درمانيبه دردم او بود درم

 درياوه حييتويي نوب ر،يي رهبيرور، توييتويي س
 انيرت سبحيحض يِيولان بحر و بر،يي سلطيتوي

 تويي لطف و تويي جود و تويي رحم و تويي رحمت
 اي بخشايش، تويي فيض و تويي احسانيتويي دري

 م و تويي دانشيالِم، تويي حليتويي  لم و تويي  
 ي لؤلؤ، تويي مرجانيوهر، توييو تويي گ رّتويي دُ

 آدم ييي فخر بنيدم،توييهمي يي محرم، تويتوي
 اور، تويي غمخوار غمخوارانيار و تويي ييتويي ي

 ، تويي شافع، تويي راكع تويي شاخص، تويي شامخ
 ب، تويي پيدا، تويي پنهانيي غائيائم، توييتويي ق

 ادييو را هيرت تيام و بُود شهيو را ندي تيبُود مه
 انيد نور افشيتويي مهر و تويي ماه و تويي خورشي

 اقليادل، تويي  قل و تويي  يويي  دل و تويي  ت
 انيي شاهنشه خوبي، توي ليتويي فضل و تويي فاض
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 زايو روح اف نيرييود شييُت بيجوييالم نغز و دليك
 رآنياطق؟ ناطق قيي ناطق، چه نيچرا؟ چون كه توي

 ارميون بيده خي  از ديياي اشيز درد انتظارت ج
 و ز دل ايمان ف دينيه ز كيشتابي كن كه رفت اي ش

 دو  د  يسي، دو  د موسيتو را از جان و دل چاكر،
 اني  دربيد و ملي   بيور و فليت حيكنيز درگه

 دهيژولي ريد بهياشيي نبياييويياي گيزبان را ج
 انيه آسيو شيدح تيد گفتن ميچرا؟ چون كه نباش

 «ژوليده نيشابوري»

 شاد از ديدن شما
ه اسيتقبال  يش با خوشحالي بها سگ آمد، دوستم وقتي به خانه مي

كند كه با  هاي وفاداري هستند. فرقي نمي آمدند. آنها سگ او مي
آنها چقدر بد رفتاري شده، باشند. آنها هميشه ديوانه  احب خود 

 هستند.
رسيم، كسي باشيد   به خانه مي همه ما در زندگي نياز داريم وقتي

چنين انتظاري كه با روي خوش از ما استقبال كند. در بيشتر موارد 
رود كه هميشه به شما  القه داشته باشد. همه به كسي  همسر مي از
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نياز داريم كه از ديدنش خوشحال شيويم و او نييز از دييدن ميا     
وقتي از سر  ها در زندگي است. شود. اين بهترين احساس خوشحال
لبخنيد و  بينم كيه بيا    هايم را در انتظار مي گردم و بچه كار برمي

شوم. وقتي  ند، غرق شادي و لذت ميآي استقبالم مي آغوش باز به
ايم يا وقتي  پرسند برايشان چه آورده چسبند و مي ها به ما مي بچه

پرسييم كيه آييا روز خيوبي      گردند و از آنها مي از مدرسه برمي
نند، چقدر شيرين است زيرا بيا  ك اند و آنها گله و شكايت مي داشته
بي از ديدنشيان  هم به طرز  جي كنند، باز كه دارند شكايت مي اين

آدم روي زمين هستيم كه شويم. ما براي آنها بهترين  خوشحال مي
 شويم. شان مي با و شادي

از ديدنش خوشحال شويد، مهيم   كه كسي را داشته باشيد كه اين    
دهيد و شيما را از    است زييرا بيه شيما انگييزه و هيدف ميي      

 شيما امييد بيراي    دارد. به هاي خودخواهانه باز مي مشغولي دل
توانيد با كارهاي  كنيد، مي دهد اما اگر تنها زندگي مي زندگي مي

يد. در داوطلبانه و امور خيريه خيلي سريع به چنين حسيي برسي  
 كس حتي با  اي است كه گاهي هيچ برخي شهرها زندگي به گونه
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كرد كه مرد بياز   دوستم تعريف مي زند. حرف نمياش هم  همسايه
 كند. وي هير روز دم  ز او زندگي ميتر ا انه پاييناي چند خ نشسته
گيردد، بيا او    كيار برميي   ايستد تا وقتي دوسيتم از سير   در مي

احوالپرسي كند. آن مرد واقعا تنها است و نياز به گپيي هرچنيد   
  گپ كوتاه و سيريع را بيه خيوبي    كوتاه دارد. آن مرد ارزش ي

 شود. د. او از ديدن دوست من خوشحال ميدان مي
 «رجم شهال پروينمت»

 پير مرد خاص
ساله كه سر و وضع مرتبي داشت، در حال انتقال بيه   92پير مردي 

درگذشته بود و او ساله او به تازگي  72خانه سالمندان بود. همسر 
اش را ترك كند. پس از چنيد سيا ت انتظيار در     مجبور بود خانه

 سرسراي خانه سالمندان، به او گفته شد كه اتاقش حاضير اسيت.  
رفت كه به او  لب و  صازنان به طرف آسانسور مي مرد لبخند برپير

به جياي پيرده، روي پنجيره     توضيح دادم اتاقش خيلي كوچ  و
 هايش كاغذ چسبانده شده است.

اي گرفته باشد،  ست مثل كودكي كه اسباب بازي تازهپير مرد در    
 وز با اشتياق فراوان گفت: خيلي دوستش دارم. گفتم: ولي شما هن
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رسيم. گفيت:    بر كنيد، اآلن مي ايد! چند لحظه ا نديدهتان ر اتاق
زي است كه من از پييش  به ديدن و نديدن ربطي ندارد! شادي چي

داشته باشم ييا نداشيته    كه من اتاق را دوست ام. اين انتخاب كرده
باشم، به مبلمان و دكور و چيزهاي ديگر بستگي ندارد بلكه به اين 

نگاه كنم. پيش خيودم   صميم بگيرم چگونه به آنبستگي دارد كه ت
تصميم گرفتم اتاق را دوست داشته باشم. اين تصميمي است كه هير  

توانم  گيرم زيرا دو كار مي  بح هنگام بيدار شدن از خواب مي روز
در رختخيواب بميانم و مشيكالت     كه تمام روز را بكنم. يكي اين

ييا   كنند بشمارم ميتلف بدنم را كه ديگر خوب كار نهاي مخ قسمت
هايي كه هنيوز درسيت    از جا برخيزم و به خاطر آن قسمت كه آن

اي است كه به من داده  نند، شكرگزار باشم. هر روز، هديهك كار مي
شود و من تا وقتي بتوانم چشمانم را باز كنم، بيه روز جدييد و    مي

ام تمركز خيواهم   طرات خوشي كه در طول زندگي داشتهتمام خا
طيول   زياد مثل ي  حساب بانكي است. آنچه را كيه در كرد. سن 

توانيد بعدها برداشت كنيد. به اين  زندگي ذخيره كرده باشيد، مي
هاي  شاديتواني  ايي من به تو اين است كه هرچه ميخاطر، راهنم
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ات ذخيره كن. من هنوز هم در حيال   زندگي را در حساب حافظه
 ذخيره كردن در اين حساب هستم!

 هاي ساده زير را براي شاد بودن به خاطر بسپاريد: اييراهنم    
 كنيد. قلب تان را از نفرت و كينه خالي* 
 ها آزاد كنيد. تان را از نگراني ذهن* 
 ساده زندگي كنيد.* 
 بيشتر بخشنده باشيد.* 
 كمتر انتظار داشته باشيد.* 

 «رضا آرميونامير»

 به اطراف خود بنگريد
طاقت خود را از دست داده  ي سنگينمرد جواني در حال حمل بار

دا توانم ادامه دهيم. ني   وي زمين زانو زد و گفت: ديگر نميبود. ر
تواني بارت را در اين اتاق قيرار   آمد: اگر ديگر توان نداري، مي

اي از اتاق  فس راحتي كشيد و بارش را در گوشهدهي. مرد جوان ن
 قرار داد.
 ي بسيار  يدن اجساميياز د ي به اطراف خود انداخت ويبعد نگاه
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به باري دوخته شيد   تر از بار خود، حيرت كرد. بعد نگاهش سنگين
رسيد. رو به آسيمان كيرد و    تر از بقيه بارها به نظر مي كه كوچ 

خيودت   گفت: من توانايي حمل اين بار را دارم. ندا آمد: اين بارِ
 بود كه چند دقيقه قبل، در اينجا قرار دادي!

و غيير   فرسيا  توانكنيد مشكالت زندگي،  اس ميبله، وقتي احس    
اند، كافي است به اطراف خود نگاهي بيندازييد.   قابل تحمل شده

با چه مشكالتي دست و پنجيه نيرم   وقتي ببينيد كه اطرافيان شما 
دانييد و خيود را فيردي     كنند، قدر زندگي خود را بيشتر مي مي

كيه پيس از   شته باشيد خوشبخت در نظر خواهيد گرفت. به ياد دا
 گياهي اوقيات   بندد. كمان زيبا در آسمان نقش مي باران، رنگين

د خداوند هميشه حيامي  ممكن است دچار مشكل شويد ولي بداني
 كند پس هرگز نا اميد نشويد. ن ميتا شماست و كم 

 «نسب ناهيد قادري»

 سخن تنها بود
  و در آغاز، سخن بود و سخن تنها بود

 و سخن زيبا بود
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 و تماشاي كبوترها بودبوسه و نان 
 اي تو آغاز

 تو انجام، تو باال، تو فرود
 اي سراينده هستي، سر هر سطر و سرود

 باز گردان، به سخن، ديگربار
 آن شكوه ازلي، شادي و زيبايي را

 داد و دانايي را
 تو سخن را بده آن شوكت ديرين،آمين!

 آمين!نيز دوشيزگي روز نخستين،
 «شفيعي كدكني»

 انعكاس زندگي
زدند كه ناگهان پاي پسير بيه    پدر و پسري داشتند در كوه قدم مي

 يدايي   «آي!»د: سنگي گير كرد و به زمين افتاد. پسر فرياد كشي
كيي  »بيا كنجكياوي فريياد زد:     پسير  «آي!»از دوردست آمد: 

سر خشمگين شد و فرياد زد: پ «كي هستي؟»پاسخ شنيد:  «هستي؟
پدرش پرسيد:  ك با تعجب ازپسر« ترسو!»باز پاسخ شنيد:  «ترسو!»
پسرم، خوب توجه »پدر لبخندي زد و گفت:  «اينجا چه خبر است؟»
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ا  يد  «  قهرمان هستي!تو ي»بعد با  داي بلند فرياد زد:  «كن!
جب كرد. پيدر  تع پسرك بيشتر «تو ي  قهرمان هستي!»پاسخ داد: 
گويند اين انعكاس كوه است ولي ايين در   مردم مي»توضيح داد: 

انعكاس زندگي است. هر چيزي كه بگويي يا انجام دهيي،   حقيقت
 شيق  دهد. اگر  شيق را بخيواهي،    به تو جواب مي زندگي  يناً

آيد و اگر به دنبال موفقيت باشيي،   بيشتري در قلب تو به وجود مي
آن را به دست خواهي آورد. هر چيز را كيه بخيواهي، زنيدگي    

 «همان را به تو خواهد داد!
 «راه موفقيت»

 كوشيم جذاب شويمب
وليي  تواند زيبا باشيد   ت با زيبايي تفاوت دارد. شخصي ميجذابي

تواند جذاب باشيد وليي زيبيا     هرگز جذاب نباشد و همچنين مي
انيي در  هاي رو ها و حالت شد. طرز رفتار آدمي، انتخاب لباسنبا

ها  ي موفق باشيد و در قلبخواهيد فرد اين امر مؤثر است. اگر مي
از موفقيت لذت ببريد، نخست بايد با خودتان ارتبيا   نفوذ كنيد و 

دادهاي زنيدگي را خودتيان    حيح برقرار كنيد زيرا معني رويي 
 كنيد. تعيين مي
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در وضعيت ظاهري، شما را  وقتي تميز و مرتب باشيد هماهنگي ◄
مرتب بودن در  ين سادگي  كند. آنچه مهم است تميز و جذاب مي

د توجه ندارنيد، از جيذابيت و   است. افرادي كه به آراستگي خو
 كاهند. ديگران مي نفوذ خود بر

كنند و حرف  كه جذاب باشند، شيطنت مي بيشتر افراد براي آن ◄
ذابيت اسيت. دوسيتي، حيرف    زنند كه اشتباه بزرگي براي ج مي

گفت: نگفتن  الح است، كم گفتن طال اسيت و   زد و مي زيبايي مي
 پر گفتن بال است.

تير،   اي دارد و شما را با شخصيت العاده ي فوقسكوت تأثير روان ◄
 كند كه براي ايجاد  يميميت و  تر و قابل ا تمادتر معرفي مي  اقل

كند. سكوت نباييد ناشيي از    تداوم آن زمينه مسا دي فراهم مي
 يورت از جيذابيت     دم ا تماد به نفس باشد. در ايين  خجالت و
 شود. كاسته مي

را  كنيد، نخستين گام  حبت مينرم و با لطافت و متانت  وقتي ◄
 ايد. براي جذاب بودن برداشته

 ت  يي و خشن براي  ميمييهاي  صب اد نكنيد، آدميو فري داد ◄
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 نامناسب هستند و هرگز جذاب نخواهند بود.
ادب كه ظاهري آراسته دارنيد، هرگيز    مؤدب باشيد، افراد بي ◄

 مورد  القه ديگران نخواهند بود.
جياي   اييد، بيه   ناراحت و كسل از خواب بيدار شده اگر  بح ◄

خود تكرار كنيد: مين خوشيحالم،    آرامي برويد و به آهستگي با
خواهم شاد و جذاب باشم. در هنگام برخاستن از خواب، به راز  مي

و نياز با پروردگار بپردازيد و در ادامه بگوييد: اميروز سيالمتي،   
به مين تعليق دارد.    يت و  ميميتموفقيت، شادي، زيبايي، جذاب

 ها گام برداريد. گاه در طلب اين خواسته آن
كاهيد. در   از جذابيت مي هميشه تبسم كنيد ولي شوخي زياد، ◄

تبسم، سنگيني، متانت و جذابيت وجيود دارد وليي در خنيده و    
 شوخي بيجا، سبكي و كاهش جذابيت وجود دارد.

مم و پير  صهايتان را مشخص كنيد. افراد م قاطع باشيد و هدف ◄
ريزي منظمي دارنيد، داراي جيذابيت    تالش، چون هميشه برنامه

يجاد روابط  ميمانه خود ا هستند. آنها با ا تماد به نفس به زيادي
 دهند. ادامه مي
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هديه دادن، فوران و انفجار  ميميت است به ويژه اگر طيرف   ◄
مقابل، انتظار اين هديه را نداشته باشد. اهميتي ندارد كه هدييه  

نكته اساسي اهميت دادن به طيرف   نوع يا از چه جنسي باشد. چه
 مقابل است.

تان باشيد زيرا ذهن نيمه هوشييارتان  ها و افكار مواظب  حبت ◄
كنيد و آن را   ظ ميهر ا تقادي را كه به زبان بياوريد، در خود حف

هاي شيرين و دلچسب روحيه خود را تقويت و  پذيرد. با  حبت مي
ه هرگز اسيتفاد  «شود نمي»و  «توانم نمي»هاي  هد كنيد و از واژشا

 خواهييد روز خيوبي را در كنيار    نكنيد. به اين فكر باشيد كه مي
 خانواده و دوستان با شادي بگذرانيد.

شُل دست دادن: اين حركت نشان دهنده  دم اطمينان شما به  ◄
ه ا تماد بيه  نشان دهند خود است. به نرمي دست بدهيد. اين كار

ولي مراقب باشييد   رويي و  داقت است رمي، گشادهنفس، خونگ
محكم نفشاريد زيرا و دست طرف مقابل را خيلي  زياده روي نكنيد
جيو و طاليب برتيري     كند كه شما آدمي سلطه آن وقت فكر مي

 هستيد.
 «رضا غيورينعمتي و حميدپورليال »
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 سخنان نجاتبخش زاهد
ول، ميرد  ا زاهدي گفت: جواب چهار نفر، مرا سيخت تكيان داد.  

فاسدي كه از كنار من گذشت و من گوشه لباسم را جمع كردم تا به 
داند كه فرداي قيامت، حيال   اي شيخ، خدا مي او نخورد. او گفت:
راه  دوم، مستي دييدم كيه افتيان و خييزان     ما چه خواهد بود!

با ايين   رفت، به او گفتم: قدم ثابت بردار تا نيفتي. او گفت: تو مي
اي؟ سوم، كودكي ديدم كه چراغيي در   ابت كردههمه اد ا، قدم ث

اي؟ كودك  تم: اين روشنايي را از كجا آوردهدست داشت، به او گف
چراغ را فوت كرد و آن را خاموش ساخت و گفت: تيو كيه شييخ    
كيه  شهري بگو اين روشنايي كجا رفت؟ چهارم، به زني بسيار زيبا 

ييت را  كيرد، گفيتم: اول رو   در حال خشم از شوهرش شكايت مي
نييا  بپوشان، بعد با من حرف بزن. او گفت: من كه غرق خواهش د

ام كه از خود خبيرم نيسيت. تيو     هستم، چنان از خود بيخود شده
 داري؟ غرق محبت خالقي كه از نگاهي بيم چگونه

 درياي كلماتور
 ها هم با محور  داقت   م در سال جديد حتي اتومبيلآرزو كرد ☺

 كاركنند.
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 اد نامزد انتخابات شود.همسرش اجازه ند ☺
 شويم. تخابات، قبل از انتخاب، نامزد ميدر ان ☺
دهنيد و  يبح    با اكثريت مطلق آرا به شب رأي ميي ستارگان  ☺

 كند. لبخندزنان مصوبات آنان را وتو ميخورشيد، 
 اين گذاشتم، از آن غافل شدم.بنا را بر ☺
 كند. ابوت فروش براي ادامه جنگ د ا ميت ☺
 كند. ها را شا ر مي فظي، همه آدمغزل خداحا ☺
 برند. تمام فرشتگان از  زرائيل حساب مي ☺
 كنند. ايم روي چوب لباسي، رفع خستگي ميه لباس ☺
 شوند. زند، درختان خش  مي پاييز كه جوانه مي ☺
 كند. در رگ درختان تزريق مي كمان را پاييز، رنگين ☺
 پزد. رختان را براي آمدن پاييز خوب ميتابستان، د ☺
 گذارد. موج، سر به سر  خره مي ☺
 رشته كوه،  يالوار است. ☺
 كشد. چاه خش ، با ديدن سطل خجالت مي ☺
 كنند. ب و باران، زندگي را تروخش  ميآفتا ☺
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ي هياي كيوه جيار    گيرد، اش  شوق از گونيه  وقتي باران مي ☺
 شود. مي
روز براي چند دقيقيه بيه مرخصيي     هنگام خورشيد گرفتگي، ☺
 د.رو مي
زمين در هنگيام روز بيه    خورشيد گرفتگي، بار  امي است كه ☺

 دهد. ستارگان مي
 اي ندارد. دزد با سگ پر حرف ميانه ☺
 دزد پر توقع، انتظار دارد سگ برايش قالب بگيرد. ☺

 «اللهي مهدي فرج»

 هزارتوي تاريخ
و گفيت: از   مطربان طلبيد تيمور لنگ چون به هندوستان رسيد،* 

اند. مطربي نابينا  م كه در اين شهر، مطربان باتجربها بزرگان شنيده
پيش پادشاه حاضر شد و سرود آغاز كرد. تيمور بسيار خوشحال شد 

اسيت. تيميور گفيت:     و نام او پرسيد. مطرب گفت: نام من دولت
شود؟ نابينا جواب داد: اگر دولت كور نبود، بيه   دولت هم كور مي
 نديد و انعام بسيار به او داد.آمد. شاه لطيفه را پس خانه لنگ نمي



 21 

اما هر گاه منصيور   باسي بود  ابو ايوب از نديمان منصور خليفه* 
شيد و ليرزه بير انيدامش      كرد، رنگش زرد مي او را احضار مي

ايوب گفيت:  افتاد. روزي يكي از اهالي دربار در خلوت به ابو  مي
، كنيد  اي! چرا هر گاه تو را احضيار ميي   تو نديم و مصاحب خليفه
كني؟ ابو ايوب در جواب گفت: روزي يي    دست و پايت را گم مي

هيا زنيدگي    رسيد: تو از كوچكي در خانه انسيان باز از خروسي پ
گذارند و كنيار   ن با دست خود آب و دانه برايت ميكني و آنا مي

سازند. چرا هير بيار سيراغ تيو      راي تو خانه ميخانه خودشان ب
ندازي و ا ، سر و  دا به راه ميو را بگيرندخواهند ت آيند و مي مي

ي وحشي هسيتم و  ا گريزي؟ من كه پرنده از اين بام به آن بام مي
مردم شوم، روي دست آنها  شوم، وقتي  يد در كوهسار بزرگ مي

شان  يدي كنم،  يد را بفرستند تا براي  گيرم و وقتي مرا آرام مي
وس نم. خير كي  آورم اما سر و  دا نمي شان مي گيريم و براي مي

 اي كه ي  باز را بير  اي يا از كسي شنيده گفت: اي باز! هرگز ديده
سيخ كشيده باشند و روي آتش بگردانند؟ باز گفت: خير. خيروس  

ام كيه   اين خانه هستم،  د خروس را ديده گفت: از موقعي كه در
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نها را بير  شان را شكافته و آ ه، بال و پرشان را كنده، شكمسر بريد
اند.  لت فرياد و سر و  داي مين ايين    ردهسيخ كباب كرده و خو

 است.
 «آباديمحمود بر»

 اردبيل و آب گرم
 82فا يله    ين درسير       ينآب معيدني سير   هياي  چشمه

در  گيرم  هاي آب غرب اردبيل واقع شده و مركز چشمهكيلومتري 
از مشهور شدن، روسيتاي كيوچكي    ايران است. اين منطقه تا قبل

 بود.
تيرين   گرم مورد توجه قرار گرفت. مهيم  ببعدها به دليل وجود آ

بياجي لير،    هياي بيش   هاي آب معدني سير ين، چشيمه   چشمه
گلي بيه   باشد. چشمه گاوميش سو مي سو و قره گلي، ساري گاوميش

ن چشمه از چنيد  است. اي «استخر گاوميش»هجه آذري به معناي ل
دهيد.   شود و استخري بزرگ تشيكيل ميي   شكاف زمين خارج مي

ت و گاز فراوان و با  دايي شبيه جوشيدن از زميين  گرم با شد آب
 ب در نقا  ورودي، بيشتر در شود. به دليل گرماي زياد آ خارج مي
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 تني كرد. توان آب هاي استخر مي كناره
لومتري خلخيال و  كي 5اين منطقه تفريحي در      تفرجگاه اندبيل
قرار دارد. بيه دلييل وجيود     هاي سرسبز تالش در ميان كوه پايه

بايي مانند كوه  جم و داشيتن  هاي زي هاي انبوه جنگلي و قله بوته
ران زييادي در ايين   هاي زالل، همه ساله در تابستان مساف چشمه

كنند. اين تفرجگاه براي فصل تابسيتان پيذيراي    منطقه اقامت مي
 گردشگران طبيعت دوست است.

هاي  قرار دارد و باغ «اسبو»اين آبشار در روستاي     گر آبشار مزه
اطراف آن را درختان گردو پوشانده است. براي رفيتن بيه ايين    

روي تا آبشيار را كيه    بايد از روستاي اسبو مسير پياده آبشار زيبا
هاي پر بارش،  اين آبشار در فصل كيلومتر است طي كرد. 2حدود 

 بسيار پر آب و زيبا است.
متر كيلو 12و در فا له  «اوزن قزل»در كنار رود     روستاي كزج

بخش هشتجين خلخال، روستاي بسيار زيبايي با بافت معمياري   از
سنتي به نام كزج واقع شده است. به دليل نزديكي اين روستا بيه  
روستاي ماسوله، برخي پژوهشگران معتقدند اهيالي ماسيوله از   
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اسوله به هاي دور از منطقه م روستا هستند كه در گذشتهسكنه اين 
ردند. به تدريج در آن سياكن شيدند و   ك  نوان ييالق استفاده مي

 وستاي ماسوله را به وجود آوردند.ر
 «مسعود سنوبري»

 سرخط دانش
ماهيچه بيه كيار گرفتيه     72كلمه، هنگام  حبت براي بيان هر  ♣
 شود. مي
ها خوني روشن و شيفاف   كبوترنگ است و  ن خون ميگوها آبي ♣

 دارند.
 متر قد دارد. 2زرافه تازه متولد شده،  ♣
به ده هزار سرباز، توميان گفتيه   در قديم در تقسيمات لشكري  ♣
 ناميدند. مي «امير تومان»انده آنان را هم شد و فرم مي
كند كه تنها ي  در يد از آب   زماني انسان احساس تشنگي مي ♣

 بدنش را از دست داده باشد.
 زند. هزار بار پل  مي 15سط در هر روز طور متو انسان به ♣
 تر از كره زمين است. مرتبه بزرگ 112هزار و  112رشيد، خو ♣
 آيد. متر باال مي 14آب درياها  هاي قطبي ذوب شوند، اگر يخ ♣
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 متير رگ و  4متر  صيب و   12در ي  سانتيمتر از پوست انسان  ♣
 مويرگ وجود دارد.

 حس بويايي مورچه برابر حس بويايي سگ است. ♣
رق بدنش بوي  ي آيد و به كسي كه  زنبور از بوي  رق بدش مي ♣

 كند. بدهد يا  طر زده باشد حمله مي
اي  نبور  سل آرامش دهنيده و رنيگ قهيوه   رنگ سفيد براي ز ♣

 ناراحت كننده است.
زنبور  سل نيش زده شيود،   22واحد از سوي ان در آن ِاگر انسِ ♣

 رد.خواهد مِِِِِِِ
نيش زنبور  سل را تحمل  122تواند بيش از  مي بدن زنبورداران ♣

 كند.
زنبورهيا  نظمي را دوست ندارد و اگر جلوي كنيدوي   زنبور بي ♣

 كنند. بايستيد، به شما حمله مي
 «گردآوري: ايران پرنده»

 تندرست بمانيد
مزه در چند نوع سيب آبدار و خوشي     ل كنيدروزي ي  سيب مي

ها وجود دارد. هر هفته ي  نوع از آنهيا را امتحيان    ميوه فروشي
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كند و  درات و فيبر است، انرژي توليد ميهيحاوي كربو كنيد. سيب
 است. Cسرشار از ويتامين منبع 

اگر  بح وقت آمياده كيردن        بحانه را شب قبل آماده كنيد
ار را انجيام دهييد.    بحانه را نداريد، سعي كنيد شب قبل اين ك

جوش را در فالكس بريزيد و فنجان و ظروف ديگير  براي مثال، آب
 و شكر را هم آماده بگذاريد. را روي ميز بچينيد. قند

كه خودتان را به نوشيدن  اين براي     ادت كنيد زياد آب بنوشيد
آب  ادت بدهيد، هميشه ي  پارچ آب و ي  ليوان را كنار تخيت  
خود بگذاريد. سعي كنيد دست كم ي  ليوان آب قبل از خيواب و  

به تدريج تعيداد   هم  بح به محض بيدار شدن بنوشيد. ي  ليوان
ها را افزايش دهيد. گاهي هر قدر هم كه آب بنوشيد، باز هم  وانلي

كم است. در چنين مواقعي ي  شيشه آب همراه داشته باشيد و هر 
جا كه منتظر هستيد حتي پشت چراغ قرمز آب بنوشيد. اين كيار،  

هيا   كه وقت زيادي در جاده بهترين راه براي سالمتي كساني است
 كنند. سپري مي

 اندام مطلوب اغلب سخت و  رسيدن به تناسب    دطناب بازي كني
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رسد ولي چنين نيست. طناب بازي، ي  روش  به نظر مي غير ممكن
تر اين كه نيازي به زمان  براي افزايش ضربان قلب است. مهم سريع

 قيمت ندارد. و تجهيزات گران زياد، لباس
 «ترجمه سپيده خليلي»

 شاه توت
و امالحيي همچيون    A ،B، PP ،Cهياي   شاه توت حاوي ويتامين

منگنز، كبالت و منيزيم است. ويژگي خاص اين ميوه نسبت به  آهن،
ر رقييق  ها داشتن مواد و اسيدهاي مفيدي اسيت كيه د   ميوه ساير

 فرا نقش مهمي دارنيد. بيه ايين     كردن  فرا و دفع سنگ كيسه
خاص خود،  يفرا را  مواد معدني و اسيدهاي  ترتيب كه به وسيله

ين شده در كنند و مقدمات دفع سنگ و مواد ته نش مي رقيق و سيال
اشتا به كنند. خوردن اين ميوه به  ورت ن كيسه  فرا را فراهم مي

توت در  كرده برگ شاه كند. مصرف دم  نوان مسهل و مدر  مل مي
قندخون نافع اسيت.   قطع تب و جوشانده آن نيز براي مبتاليان به

هايي مثل كميردرد،   اراحتيتوت براي افرادي كه به ن خوردن شاه
جوش دهان، واريس، يرقان، ورم روده، ورم حليق و گليو مبيتال    

توت را  براي تسكين درد مثانه، ريشه شاه باشند، اثر درماني دارد.



 12 

يشيه  با  سل، انجير و برگ هلو پخته و مييل كنييد. دم كيرده ر   
سودا مفيد است. بيراي دفيع انگيل    توت با انجير نيز در دفع  شاه
توت را بجوشانيد و مصرف كنيد. مواد  انيد پوست و ريشه شاهتو مي
آيد،  ها در بدن به وجود مي مي كه بر اثر خوردن انواع خوراكيس

هيا و دوم از راه   شيود: يكيي از راه روده   از دو طريق دفع ميي 
ها. وقتي كبد و مواد  فراوي نتوانند به خوبي اين سموم را به  كليه
تيدريج در خيون انباشيته     اد شده بيه رج بدن بفرستند، مواد يخا
آورند. بهتيرين   هايي را به وجود مي شوند و  وارض و بيماري مي

هياي   تواند  يوارض و بيمياري   توت اين است كه مي خا يت شاه
بيرد.  حا ل از انباشته شدن ميواد سيمي در بيدن را از بيين ب    

نارس موجيب نياراحتي معيده و     توت روي در خوردن شاه زياده
شيود.   ميوه رسيده آن نيز موجب اسهال ميدر مصرف روي  زياده

 توت با شكم پر، سوء هاضمه به دنبال دارد. مصرف زياد شاه
 گري كدبانو كوزه

براي غليظ كردن سريع سوپ، كمي پوره      افزايش غلظت سوپ
 سيب زميني قبل از سرو كردن به آن اضافه كنيد يا كمي آرد گندم 
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 سوپ بيفزاييد. يا جوانه گندم در حين پخت به
بيراي برداشيتن       برداشت چربي اضافي از سوپ يا خيورش 

چربي از سوپ يا خورش، چند قطعه يخ در كيسه نايلوني تمييزي  
سيه را در ظيرف غيذا    آن را محكيم ببندييد. كي   بگذاريد و سر
توانيد  شوند و به آساني مي ور يخ جذب ميها به د بيندازيد. چربي
 آنها را برداريد.
اگر كلم قرمز هنگيام پختيه       از تغيير رنگ كلم قرمزجلوگيري 

ضافه كنيد. شدن به رنگ آبي يا بنفش شد، به آب آن كمي سركه ا
 شود. كلم بار ديگر قرمز مي

بيراي آزميايش پختيه بيودن         تشخيص پخته بودن اسپاگتي
اسپاگتي، ي  رشته از آن را روي در قابلمه بگذاريد. اگير بيه در   

 پاگتي پخته است.قابلمه چسبيد، اس
 كه  سل يا مربا براي اين     جلوگيري از چسبندگي مربا يا  سل

رب كنيد يا قبيل از  كمي روغن چ به قاشق نچسبد، ابتدا قاشق را با
 جوش قرار دهيد. استفاده در آب

 دني به  يي آب معيكم ار،يك نيبراي اي    گرفتن شوري خورش
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دقيقه در خورش  12 يا ي  سيب زميني به مدت خورش اضافه كنيد
 بيندازيد و سپس بيرون بياوريد.
هميشه براي پخت غيذا از آب سيرد       آب سرد براي پخت غذا

 دهد. زيرا مزه و طعم بهتري به غذا مي استفاده كنيد
اي ه چاشني وقتي گوشت را همراه با ادويه و    خواباندن گوشت

باب كنيد گذاريد تا بعد آن را ك مختلف چند سا ت به حال خود مي
گوينيد.   ميي  «خوابانيدن »در ا طالح بيه ايين روش    و بپزيد،
وشت را به اين كند. اگر گ اندن، طعم گوشت را بسيار لذيذ ميخواب

ماه در فريزر نگيه دارييد.    1توانيد آن را تا  روش بخوابانيد، مي
سا ت بخوابانيد وليي در ميورد    4تا  1گوشت و مرغ را حد اقل 

ا ت كافي است. هنگام كباب كردن، مايع دقيقه تا ي  س 12ماهي 
بيرون آمده از گوشت خوابانده را به تدريج روي گوشت بريزيد تا 

 بهتري به گوشت بدهد. طعم
 «سين هشتم، سعيده يراقي»

 هاي قضائي لطيفه
 ال  يم: خييقاضي: چرا دستت را توي جيب اين آقا كردي؟ مته ☻
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برداشتي؟ متهم:  هايش را ردم جيب خودمه! قاضي: پس چرا پولك
 يعني مي فرماييد بنده اختيار پول خودم را هم ندارم!

رئيس دادگاه:  جيبه، دفعه پيش تو را به اتهام دزديدن هواپيما  ☻
به جرم دزديدن ي  اسب دسيتگير  محاكمه و محكوم كردم. حاال 

بنده ا يوال بيه   اي! متهم: هيچ هم  جيب نيست قربان، چون  شده
 اي ندارم! دي  القهدز اتومبيل و اتومبيل

بيار دزدي   1ه تو هفته گذشته قاضي: در پرونده نوشته شده ك ☻
اضي، آخه من روزهاي جمعيه  اي، درسته؟ متهم: بله آقاي ق كرده

 كنم! كار نمي
قاضي رو به دزد كرد و گفت: در آن لحظه كيه بيراي دزدي    ☻

وارد آپارتمان مردم شدي، هيچ به فرزندانت فكر كردي؟ دزد بيا  
ف گفت: بله آقاي قاضي ولي در آنجا چيزي كه بيه درد آنهيا   تأس

 بخورد پيدا نكردم!
اع قاضي: چرا به خانه وكيل مدافعي كه در گذشته از تيو دفي   ☻

اش را دادم وليي   الوكاليه  كرده بود دستبرد زدي؟ دزد: من حق
 اي نداشت، به روش مخصوص خودم   نتيجهاش  وقتي ديدم دفا يه
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 پولم را پس گرفتم!
اي گمراهي كه هميشيه بيه   قاضي در دادگاه رو به متهم گفت:  ☻

اي؟ ميتهم بيا    وي، در راه راست آخر چه بدي ديدهر راه كج مي
 گفت: يه پليس گردن كلفت را! شرمندگي

ها تنها بيودي ييا شيري  هيم      قاضي از دزد پرسيد: در دزدي☻
و زمانيه آدم   گفت: تنها بودم، مگير در ايين دوره   داشتي؟ دزد
 شود كه ي  شري  انتخاب كنم! ر هم پيدا ميدرستكا

 


