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 مطبوعات تخصصي
در حالي كه هنووز   ،1184ماه ارديبهشت سال  ، دربه خاطر دارم
بار قدم به نمايشگاه  ري يك ساله نشده بود، براي اولينماهنامه بش

سوييد،   در آن زمان به جوز روزناموه ايوران    اشت.مطبوعات گذ
شد. بوه هموين    نابينايان ايران منتشر نمي نشريه ديگري براي هيچ

دليل همكاران بشري تمام توان خود را به كار گرفتند توا اولوين   
بينايان در خانواده مطبوعات،  ور يك نشريه ويژه نابينايان و كمحض

اي بود كه بوه صوورت    شريهفعال باشد زيرا بشري اولين نپربار و 
ئت نظوارت  هي ازو غير دولتي، مستقل از هر نهاد و سازمان دولتي 

 مجوز دريافت كرد. بر مطبوعات
د خود را به مخاطبان نابينوا و  بشري هم باي 84در واقع در سال     
 اي را در عرصوه مطبوعوات   كرد و هم باب تازه بينا معرفي مي كم

بواز   «و نابينايوان   بينايوان  كوم  مطبوعات مخصوص»ايران به نام 
تور از سوال گذشوته در     از آن پس بشري هر سال فعوال كرد.  مي

 امه همواره مورد ون ماهنونمايشگاه مطبوعات حاضر شد و غرفه اي
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شناخته شد.  توجه متوليان امور مطبوعات قرار گرفت و غرفه برتر
ربط اكنون نه تنهوا بوه ضورورت    الن ذيئواصحاب مطبوعات و مس

تورين   بلكه از جزئوي  ؛دتشار نشريات ويژه نابينايان واقف هستنان
 امور مربوط به چاپ بريل نيز آگاه هستند.

سوال گذشوته،    هشته كارنامه مطبوعات نابينايان طي نگاهي ب    
كه يكوي   ،نشريه سهيات ادواري بريل از يك نشريه به افزايش نشر

ت، بوه عنووان   از آنها نخستين ماهنامه مخصوص كودكان نابينا اس
سند افتخاري هم براي نابينايان و هوم بوراي كاركنوان معاونوت     

ي و اداره كل مطبوعات و مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
 شود. هاي داخلي محسوب مي خبرگزاري

حال وقت آن رسيده كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، گوام      
كالت با توجه به مشبلند ديگري براي خدمت به نابينايان بردارد و 

كه دامنگير همه مطبوعات ايران اسوت و بوراي    فراوان اقتصادي
مطبوعات داراي مخاطب خاص دو چندان است، تسهيالتي را براي 

نظران، م و صواحب داوطلبان انتشار نشريات تخصصي بريول فوراه  
ت تشويق مندان را براي ورود به اين عرصه از خدم قلم و عالقه اهل
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 تهيوه و تجهيوز  مرغووب و   ذتهيه كاغ برايشده  ادكند. تسهيالت ي
.اطمينان داريوم در صوورت اداموه    است هاي چاپ بريل دستگاه

همكاري نابينايان و متوليان امور مطبوعات، انتشار چندين نشوريه  
تخصصي با موضوعات متنوع براي رفع نيازهاي همه افراد نابينوا،  

 از دسترس نخواهد بود. امري دور
 «سپيدار»

 حجرات شكوه
آيوه   18سوره حجرات، چهل و نهمين سوره قرآن، مدني و داراي 

 است.
( در فضيلت قرائت اين سوره فرمودند: هر كس 9پيامبر اكرم )    

سوره حجرات را قرائت كند، ده برابر كساني كه خدا را اطاعوت  
 اند، حسونه بوه او   برابر كساني كه او را معصيت كردهكرده و ده 
 شود. داده مي

سوره حجرات را هر شب يا  ( فرمودند: هر كس:امام صادق )    
( 9د، از زيوارت كننودگان حضورت محمود )    هر روز قرائت كن

 خواهد بود.
 عمق گناه
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زيرا آنان كوه مرتكوب    ؛را چه آشكار و چه پنهان ترك كنيدگناه »
 «به سزاي اعمال خود خواهند رسيد. شوند، گناه مي

 021سوره انعام،آيه  

گفتم من كه گنواهي   آمد، با خودم مي گناه كه پيش مي از حرف    
بواره  هاي بزرگي است كه خدا زياد در ام. منظورم آن گناه نكرده

كردم  است. فكر مي «گناهان كبيره»ذكر داده و نامشان آنها به ما ت
اموا اموروز    ؛دهنود  هاي خاصي انجام مي هاي بزرگ را آدم گناه
سابي دلم را لرزاند. خدايا! اي در سوره حجرات خواندم كه ح آيه
ايود، از گموان فوراوان     اي كساني كه ايموان آورده »گفتي:  تو

ها گناه است و در كارهواي پنهوان    اي از گمان بيرهيزيد زيرا پاره
يك از شما  و غيبت يكديگر را نكنيد. آيا هيچيكديگر جستجو نكنيد 

 «ه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟دوست دارد ك
رها شده كه من هم در دلوم  ه را كه خواندم، يادم آمد بااين آي    

ام.  فرادي داشته و علت آن را ندانستههاي بدي نسبت به ا احساس
اموا نوه    ؛باره كسي كنمپيش آمده كه هزار فكر نامناسب دربارها 

 شنيده و نه ديده باشم. بارها پيش ،چيزي كه اين افكار را ثابت كند
توانم بدگويي كنم.  سي تا آنجا كه ميآمده كه بنشينم و پشت سر ك
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ها گناه است! گفتي مثل خوردن گوشت بورادر مورده   گفتي كه اين
و چقودر وحشوتناك    آدم است. مثالي كه آوردي، چقدر واقعوي 

شود  دوست داشتني. چطور مي و عزيز برادر يعني همخون، است.
چنين كار وحشتناكي را انجام دهيم و گوشوت جسود مورده او را    

كه متوجوه   ايم، بدون اين انجام داده ؟ اما بارها اين كار رابخوريم
 اين آيه را خوانده بودم. باشيم و بفهميم. كاش زودتر

 «عرفان نظرآهاري»

 جلوه غدير
 فرخ و فرخنده باد، عيد سعيد غدير

 كه باشد از حد فزون، مبارك و دليذير
 قدير به امر يزدان پاك، به حكم حيّ

 ت علي را اميرنبي به روزي چنين، ساخ
* 

 به جمله مؤمنين، به زمره مؤمنات
* 

 چون كه به خُمِ غدير، كرد پيمبر نزول
 
 ش كشيد، فلك به چشم قبولمَودردِ قُگَ
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 از احد لم يزل، وز صمد ال يزول
 حضرت جبريل شد، رسول، نزد رسول

* 

 نخست از حق رساند، بدو سالم و صالت
* 

 ماين پيا پس از سالم و صالت، باز رساند
 م، كه اي رسول انامكه اي امام اُمَ

 و عام بر خاص «غ ما أنزل أليكبلّ»
 اي رسالتي ناتمام وگرنه بنموده

* 

 حق نگهدار توست، از همه حادثات
* 

 اي شه عالي نسب، وي مهِ واالجناب
 ام، چنين به سويت خطاب ز ايزد آورده

 كه در برِ مرد و زن، به محضر شيخ و شاب
 خويش نايب منابز خيز و علي را نماي،

* 

 كه بسته بر دست اوست، گشايش مشكالت
* 

 
 علي بُود آن كه هست، دين خدا را نصير
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 علي بُود آن كه هست، بهر تو يار و ظهير
 ندارد از ممكنات، هيچ شبيه و نظير
 او خبير نيست به احكام دين، پس از تو چون

* 

 ه داناتر است، بر سُنن و واجباتاز هم
 «منشي كاشاني»

 ل گفتهگ
نيست بلكوه   ،كشيم هايي كه مي ارزش زندگي در شمارش نفس ♣

 آورد. بند مي هاي بزرگي است كه نفسمان را در شمارش لحظه
 طور كه هست ديد. توان هر چيزي را همان فقط با دل مي ♣
آن را به واقعيت  تواني تواني چيزي را تصور كني، حتما مياگر ب ♣

اين است كه با خوودت روراسوت   تر از هر چيزي  تبديل كني. مهم
 باشي.
طوري كار كن كه گويي به پولش نيازي نداري. طوري محبوت   ♣

 كن كه گويي هرگز دلت نشكسته است.
 م و آنچه در پيش رو داريم، در مقايسه  واي آنچه پشت سر گذاشته ♣

 ناچيز است. ،با آنچه در درون داريم
 موفقيت، يك سفر است نه يك مقصد. ♣
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خودِ تورس اسوت. تورس را     كه بايد از آن ترسيد، تنها چيزي ♣
 ا به كارت ادامه بده.امَ ؛احساس كن

 روند. تر جلو مي شود، افراد سرسخت وقتي جلو رفتن سخت مي ♣
بلكه يك انتخاب است. سرنوشت، چيزي  ؛سرنوشت، يك اتفاق نيست ♣

 بلكه بايد آن را به دست بياوريم. ؛نيست كه منتظرش بنشينيم
 تمام نشده، فرصت هست.تا وقت  ♣
زيباترين و بهترين چيزها در دنيا نه ديدني اسوت و نوه لموس     ♣

 بلكه بايد آنها را با دل احساس كرد. ؛كردني
اين اسوت كوه    اما كليد شكست ؛دانم كليد موفقيت چيست نمي ♣

 تالش كني همه را راضي نگه داري.
ترجمه شهرزاد بيات  هاي حسابي، هاي حساب از آدم حرف»

 «حدمو
 يت سوختهبيسكو

صبحانه را براي  گاه مادرم غذاي سادهزماني كه من بچه بودم، گه
كرد. يك شب را به ياد دارم كه موادرم پوس از    شام هم آماده مي
اي ماننود   ت و طوالني در محل كار، شام سواده گذراندن روز سخ
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مرغ،  آن شب مادرم بشقاب شام را با تخمصبحانه آماده كرده بود. 
 هاي سوخته و سوسيس جلوي پدرم گذاشت. يتبيسكو
هوا   يتپدرم متوجوه سووختگي بيسوكو   آيا  ،منتظر شدم ببينم    
ها دراز كرد. لبخنودي   يتد؟ پدرم دستش را به طرف بيسكوشو مي

به مادرم زد و از من پرسيد كه امروز در مدرسه چطوور گذشوت؟   
م يواد  اما كوامالا  ؛آن شب چه جوابي به پدرم دادم ،خاطرم نيست

م در حوالي كوه داشوت كوره روي     هست كه او را تماشوا كورد  
لذت تمام، لقمه لقموه آنهوا را    ماليد و با هاي سوخته مي يتبيسكو
 خورد! مي
نيدم موادرم بابوت   آن شب وقتي از سر ميز غذا بلند شدم، شو     

د. هرگز جوواب  كر ها از پدرم عذرخواهي مي يتسكوسوختگي بي
هواي   يتت: عزيزم! عاشق بيسوكو گف كنم كه پدرم را فراموش نمي

 برشته هستم.
او پويش پودرم رفوتم، از     بخير همان شب، وقتي براي گفتن شب

هاي سوخته را دوست دارد؟ او مورا   يتپرسيدم كه آيا واقعا بيسكو
در آغوش گرفت و گفت: مادر تو امروز، روز سوختي را در محول   
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هواي   يتكوكار گذرانده و خيلي خسته است. از اين گذشته، بيسو 
اره مملو كشد! پسرم! زندگي همو را نمي كمي سوخته هرگز كسي
و كاسوتي   يهايي است كه پور از كمو   از چيزهاي ناقص و انسان

اموا در   ؛بهترين نيسوتم هستند. خود من هم در بسياري از موارد، 
ها براي ايجواد   ترين راه ام كه يكي از مهم ها فهميده طول اين سال

هاي يكديگر و شاد بودن از  ش عيبپذيرو آرامش، درك و  شادي
 داشتن تفاوت با ديگران است.

هاي خووب،   ياد بگيري قسمت كه من از تو اين استامروز خواسته 
ي ا هوا رابطوه   و با انسوان  بد و ناخوشايند زندگي خود را بيذيري

هواي سووخته موجوب قهور و      يتيسكوداشته باشي كه در آن، ب
 دلخوري نشوند!

شادي خود را در جيب كسي ديگور نگذاريود،    كليد دستيابي به    
اه آن را پيش خودتان نگه داريد! خوشبخت، كسوي اسوت كوه ر   

داند و شادي ديگران را به قدر  قدرداني از خدمت ديگران را مي
 كند. شادي خود حس مي

 «رضا آرميونتو تويي، امير»
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 پذيري عجوالنهتأثير
رست كوردن بوراي   طومار د اها اخير ها و كارخانه در برخي اداره

در شوركت موا پيمانكوار     مسائل مورد اعتراض، باب شده اسوت. 
كرد و همه به ايون موضووع    توران، غذاي با كيفيتي ارائه نميرس

روزي مديران و سرپرستان، طوماري تهيه كردند  اعتراض داشتند.
ن را امضا كرده بودند و از من همه آ و روي ميزم گذاشتند. تقريباا

آن را امضا كنم. در اين طومار درخواست شوده   ،خواستند مي هم
و پيمانكار جديدي جوايگزين شوود.    بود كه قرارداد پيمانكار لغو

تجربه به من آموخته بود كه بيان اعتراض به شكل طومار، از نظور  
خوشايند نيست و در بلندمدت نتيجوه   مديران ارشد سازمان اصالا

معوي درون  جگيوري   زيرا نشوانگر نووعي جبهوه    ؛عكوس داردم
تواند به موضوعات ديگر هم سورايت كنود و    سازماني است كه مي

 باعث اخالل در روند اداره شركت شود.
به همين خاطر با ترفندي از زير امضا كوردن آن شوانه خوالي        

حدسم درست از آب درآمد و هموه موديران امضوا     كردم. اتفاقاا
ختلوف زيور سوؤال    توبيخ كردند يا به داليل م كننده را يا مستقيماا
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از مديران، وجوود   بردند. جالب اينجاست كه دليل امضاي خيلي
 امضاي ديگران پاي آن طومار بود.

آگاهانه اين اسوت كوه   هاي مقابله با تأثيرپذيري نا يكي از روش    
پيش از انجام عملي عجوالنه، به عقل سليم و وجدان خود رجووع  

 است؟د بيرسيم، آيا اين كار صحيح كنيم و از خو
 «نامه موفقيت دو هفته»

 جوان باشيد
رفته  انسانباال رفتن سن، با  بعضي معتقدند    هميشه جوان باشيد

اموا مطالعوات    د؛دهو  هاي مغزي خود را از دست مي رفته سلول
افراد مسون در   اين گفته صحيح نيست و ،دهد دانشمندان نشان مي

را از  خود سالگي، هر سال تنها يك درصد گنجايش ذهني 12يا  62
درصود   2سوالگي، ايون مقودار بوه      82دهند. در سن  دست مي

 تر از نماها )كساني كه جوان يك تحقيق روي  جوان رسد. اخيراا مي
كننود و رفتوار    جوواني موي   رسند، احسواس  سنشان به نظر مي

تري نسبت به سن خود دارند(، وجود نيروي ذهني جوواني   جوان
بودين شور     نموا  جوانفراد آنها را ثابت كرده است. مشخصات ا
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كننود.   خود را سرزنش نمي كنند و مبتكرند. به خود فكر مي است:
پوذير و   دهند. انعطواف  به كار ادامه مي از بازنشستگي اغلب پس

 سازگار هستند. نيروي ذهني فعالي دارند.
محويط بور موا توأثير         محيط اطراف خود را گسترش دهيد

تقويت يا تضعيف كند. آيا خانوه   تواند روحيه ما را گذارد و مي مي
رويد، احسواس   نج و آرام است؟ وقتي به خانه ميشما يك محل دِ

كارهاي ناتمام، شما  كنيد يا صداهاي ناهنجار و آرامش و نشاط مي
كنند؟ تغييرات مناسبي در محيط خود بدهيد. صداها  را احاطه مي

ر اتواق،  را از بين ببريد تا آرامش ذهني بيشتري پيدا كنيد. در هو 
كننود. هنگوام    اريد. گياهان به پاكي هوا كمك موي گلداني بگذ

دهود. هور    ن كنيد، نور شمع به شما آرامش ميغروب، شمع روش
 نستيد، گل تازه به خانه بياوريد.وقت توا

 «انشناسي ساده، ترجمه سپيده خليليرو»
 جعبه غم و شادي

د كوه  واز من خواسته شده بو  دو جعبه در اختيار من قرار گرفت.
هايم را داخل جعبوه   هايم را داخل جعبه سياه و شادي غصه ها و غم

يد كه دريوافتم جبعوه طاليوي،    ولي طولي نكش ؛طاليي بگذارم
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چون  ؛رِ جعبه سياه را باز كردمتر شده است. با كنجكاوي د سنگين
متوجه شدم كوه   خواستم بدانم چرا آن قدر سبك مانده است. مي

هوايم از آن   هوا و غصوه   فهميدم غم كف جعبه سياه، سوراخ است.
هوا و   و به آسمان كردم و پرسيدم: پس غماند. ر سوراخ خارج شده

جوا  هايوت اين  اند؟ هاتفي پاسخ داد: غم و غصه هايم كجا رفته غصه
ولوي جعبوه    ؛رنگ سوراخ داشتهستند. پرسيدم: چرا جعبه سياه

 علتش اين است كه تو بايد طاليي سوراخي نداشت؟ پاسخ شنيدم:
به توو عطوا شوده بوداني و غوم و       هاي الهي را كه قدر موهبت

 هايت را فراموش كني. غصه
 «نسب ناهيد قادري»

 با مشاهير
 انگليسوي در آثوار خوود     ولز، نويسنده نامودار  هربرت جُرج

عجيبي كرده كه بعضي از آنها به وقوع پيوسته است،  هاي پيشگويي
ين دليل، او ي. به هماز جمله جنگ جهاني دوم و اختراع سال  اتم

اند. روزي قورار بوود ولوز بوراي      ناميده «ورن انگليسي ژول»را 
رسمي برود. در ميان راه باران شروع بوه   سخنراني به يك مجلس

شد و پشت تريبوون  طوري كه وقتي ولز وارد سالن  به ،باريدن كرد
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را  خيس بود. ولز سوخنراني خوود   هايش كامالا قرار گرفت، لباس
ي از عمر خود را صرف توأليف  وع كرد: من قسمت مهمّطور شر اين

كوشيدم از روي مدارك علمي و  كتابي به نام دنياي آينده كردم و
چوه صوورتي دارد و    تجربيات خودم ثابت كنم كه دنياي آينوده 

ولي  ؛قرار گرفته است ام كه بسيار مورد توجه شما آثاري هم نوشته
آمودم،   موي  بيورون امروز هنگامي كوه از خانوه    با وجود اين،

اران سوختي  وجه نتوانستم حدس بزنم چند لحظه بعود بو   هيچ به
 بينيد، خيس خواهد كرد. طور كه مي خواهد باريد و مرا اين

 طلوب بوود.    ردار رومي، مردي جوياي نام و جاهكراسوس س
براي فتح ايران  سالگي 62سوداي شهرت، او را وسوسه كرد كه در 

ايران بود.  اُرُد )اشك سيزدهم( شاهلشكركشي كند. در آن زمان، 
صغير )تركيه امروزي(  ايران وارد آسياي كراسوس سر راه خود به

شد و با جوتاروس پادشاه پير آن سرزمين ديدار كرد. جوتواروس  
 قصري زيبا و با شكوه بود. كراسووس  در آن هنگام سرگرم ساختن

اي!  فكر سواختن قصور افتواده    با كنايه به او گفت: آخر عمري به
 حاضر جواب بوود، فووراا   جوتاروس كه پيري روشندل، باهوش و
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ايد. اگر عمر من  كرده گفت: سردار، شما هم دير قصد كشورگشايي
ا بويم  رسد امّ نكند، زياني به ملت و كشورم نمي به ساختن قصر وفا

آن دارم كه تو در پيري، سرِ خود و سربازانت را در اين سودا بوه  
بينوي كورده بوود.     جوتاروس پيشان شد كه هم باد دهي! اتفاقاا

كراسوس در جنگ با سورنا سردار دلير ايراني كشته شد و نيمي از 
 ان روم در اين پيكار نابود شدند.سرباز

 «هاي بزرگان، محمود برآبادي شوخي»

 مزهيك غذاي خوش
بار مستمري بگير تأمين اجتماعي شود و يوك    وقتي براي نخستين

ساله بود. ورشكسته شده بوود و   65د، دالري دريافت كر 99چك 
 داشت. بسيار فرسودهك خانه كوچك و يك ماشين از دار دنيا تنها ي

اش بدهد. فقوط ايوده پخوت     تغييري در زندگي ،تصميم گرفتاو 
هموين ايوده    داشت كه باب طبع دوستانش بود. با نوعي جوجه را

 اكي را تركاش در كنت ك، قدم در راهي بزرگ گذاشت. خانهكوچ
را عرضوه   اش آمريكا سفر كرد تا ايوده  هاي كرد و به بيشتر ايالت

دستور طبخ نوعي جوجه را  :گفت ها مي كند. به صاحبان رستوران
است اين دستور  ،و او حاضر آيد همه از آن خوششان ميدارد كه 
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ان قرار دهد. در عووض، از آنهوا   غذايي را به رايگان در اختيارش
خواست تا درصد اندكي از فروش اين غذا را بوه وي بدهنود.    مي

و نه  ليم نشد. او هزاراما تس ؛جواب رد پشت جواب رد دريافت كرد
پيشونهادش را   ،انجام يك نفر حاضر شدشنيد و سر «نه»بار جواب 

عوادات   «درزهارالند سون »بار موفقيت، كلنل  بيذيرد. با همان يك
جوجوه سووخاري   »ر داد و نام غذايي مردم سراسر جهان را تغيي

 براي هميشه در فهرست لذيذترين غذاها قرار گرفت. «كنتاكي
 «كوتاهي زندگي، ترجمه مرجان توكليهايي به  داستان»

 بهترين باش
اي  اي در دامنوه  اي باشي، بوتوه  تواني بلوطي بر فراز تيه اگر نمي

ر د. اگو رويَو  اي باش كه در كناره راه موي  وتهولي بهترين ب ؛باش
ه انوداز كنوار   اي باشي، علف كوچكي باش و چشم تواني بوته نمي

اهي بواش.  تواني نهنگ باشي، م شاهراهي را زيباتر كن. اگر نمي
توان بود. در اين دنيوا   كنند، ملوان هم مي همه ما را كه ناخدا نمي

براي همه ما كاري هست، كارهاي بزرگ و كارهاي كمي كوچوك.  
توواني   ر از دسترس نيست. اگر نميندان دوآنچه وظيفه ماست، چ

توواني خورشويد باشوي،     راه باشي، كوره راه باش. اگر نميشاه
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گيرنود! هور آنچوه     ات نمي ره باش. با بردن و باختن، اندازهستا
 ، بهترينش باش.هستي

 «نسب ناهيد قادري»

 گنج عشق جاودان
 ات آموختن توان در سايه مي

 گنج عشق جاودان اندوختن
 ياد آموختيم اول از استاد،

 پس، سُويداي سواد آموختيم
 از پدر گر قالب تن يافتيم
 از معلم جان روشن يافتيم

 اي معلم، چون كنم توصيف تو
 چون خدا مشكل توان تعريف تو

 اي تو كشتيِ نجات رو  ما
 اي به طوفان جهالت نو  ما

 يك پدر بخشنده آب و گِل است
 يك پدر روشنگر جان و دل است

 دامين برترينليك گر پرسي ك
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 آن كه دين آموزد و علم يقين
 «استاد حسين شهريار»

 اصول ميهماني
 پوذيرايي   و همانان استقبال كنيد، تعوارف كنيود  با لبخند از مي

اي غمگين دارند كه فكور   ت چهرهبسياري از مردم به اين عل كنيد.
 باشند. ،تر از آنچه هستند كنند بايد خوشبخت مي
 از به كار بردن كلمات عاميانوه ماننود  در صحبت با ميهمانان ، 
بوه  « گشنه»به جاي بالكن يا  «باالكن»به جاي همسايه،  «همساده»

 جاي گرسنه خودداري كنيد.
 براي دست دادن بوا مورد    گاه نبايد دستش را مرد جوان هيچ

دسوتش را پويش    بياورد. اين مرد مسن است كه بايد تر جلو مسن
دست او را بفشارد. اين موورد در   آورد و به جوان اجازه دهد كه

 كند. مسن نيز صدق مي باره دو خانم جوان و
  تان ديده  افتاده يا نام شما روي پالك خانهاگر پالك منزل شما
شود، به ميهمانان خود كمك كنيد و همين امروز اين اشكال را  نمي

 رفع كنيد.
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  اگر در دل خود كدورتي با كسي داريد، آن را در جمع ظواهر 
نكنيد و به دليل وجود اين كدورت، به ميهمان خود بي توجهي يوا  

 او را تحقير نكنيد.
 هواي   مانان را وادار نكنيد فقط به حورف ها، ميه در گردهمايي

شما يا به موسيقي مورد عالقه شما گوش دهند. چند نفور از آنوان   
 شايد مايل باشند، با هم گفتگو يا براي هم لطيفه تعريف كنند.

 هاي شما پس از صرف غذا، ظروف به جاي  اريد در ميهمانينگذ
و صدا از اتواق  سر ها را بي حرف بزنند و سر و صدا كنند. ظرف شما

 غذاخوري خارج كنيد.
   در ميهماني، هيچ خانمي را براي معرفي نزد شوهرتان نبريود

كه همسر شوما در مقوام    هرتان را نزد او بياوريد مگر اينبلكه شو
 يا فردي مسن باشد.بسيار باال 
  بريد، در هموان   در خانه دوست يا بستگان به سر مياگر شب را
خوابنود و   طور معمول موي  تي بخوابيد كه خانواده ميزبان بهساع

شووند. رونود    عتي بيدار شويد كه آنها بيودار موي  صبح همان سا
 زندگي آنها را با حضور خود بر هم نزنيد. به دست آوردن دوستي 
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 نگهداري آن مشكل است. بسي آسان و
 تار كنيد كوه  طوري رف ،انين هر خانه و هر محل محترم استقو

شود، اگر  كند. اگر بدون كفش وارد خانه مي ميزبان شما رفتار مي
نشيند، شما هوم   كند، اگر روي مبل يا زمين مي تلويزيون نگاه نمي

 همان كار را انجام دهيد.
  كه به روزهواي پيوري   اگر به جشن تولد دوستي دعوت شديد

بريك بگوييد و سخني از تعداد نزديك شده است، فقط تولدش را ت
 هاي عمرش بر زبان نياوريد. سال
   .از ميهمانان خود با لباس خانه يا كفش راحتي پذيرايي نكنيود
تان آموده اسوت،    خانه خانمي با شوهرش براي ديدن شما به اگر

خوابتان بيذيريد يا  در اتاقكه بيمار باشيد، آنها را  فقط در صورتي
 پذيراي آنها باشيد. با لباس خانه

 «رضا غيورينعمتي و حميد پور ليال»

 ريزان كلماتورهاي برگ
 .برگ زرد، آرامگاه برگ سبز است 
 .هر برگ زرد، پاييز كوچكي است 



 21 

 پواييزي، بهوار گذشوته را بدرقوه      هاي زرد با سرعت باد برگ
 كنند. مي
  كشد. گذشتن بهار را ميسرخ، انتظار  قرمز گلپاييز پشت چراغ 
  هوا   برخورد كرد كه حاصل جمع گلپاييز، آن چنان به گلستان
 پر شد. پر
 كند. هاي درخت پاييزي را ديدني مي درخت بهاري، ناديدني 
 اغلب مردم با كفوش روي  هاي قالي خار ندارند با آن كه گل ،

 گذارند. آن پا مي
 نه اميد ستارگان است.ابر پاره پاره، روز 
 رنگ است. سايه همه نژادها يك 
 شود. ها مي عمر پاييز، صرف پرپر كردن گل 
 باد پاييزي هستند. سفرپر شده، همبرگ زرد و گل پر 

 «پرويز شاپور»
 بهشت اصفهان
و در دل چهارباغ اصفهان  اين كاخ در خيابان    كاخ هشت بهشت
ه و يادگار دوره صفويه است. واقع شد «باغ بلبل»باغي معروف به 

مزموان بوا سوومين سوالگرد سولطنت      عموارت ه  ساخت ايون 
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يد. در گوشوه و كنوار كواخ،    صوفوي بوه پايوان رسو     سليمان شاه
ه كه جلوه خاصي به معماري بنوا  هاي كوچكي ساخته شد خلوتگاه

ز درون نورگيرها بور زيبوايي آن   دهد و تابش نور خورشيد ا مي
ديگر دوره صفويه، به شوكل   نند بناهايافزايد. اين عمارت هما مي

كه دو طبقه  شده است. اين عمارت با وجود اين هشت ضلعي ساخته
اه پله داخلي، يك طبقوه  است، به دليل ارتباط دو طبقه به وسيله ر

رسد. سقف سرسراي مركزي كاخ به يك نورگير گنبودي   به نظر مي
شود.  شبك چوبي و يكسان دارد، منتهي ميشكل كه هشت پنجره م

فواره ساخته شوده اسوت.    در وسط سرسرا حوضي هشت ضلعي با
 اي است كوه از هور   ساختمان به گونه ها در ها و ايوان ترتيب طاق

رسد. بيشتر تزيينات اين كاخ اكنون  طرف با شكوه و زيبا به نظر مي
در زير گچ پنهان شده و يا به مرور زمان از بين رفته است. درها و 

هشوت ضولعي دارد. وجوود آب در     نيز شكل ايوان اصلي عمارت
هوا،   كنود و حووض   نقش مهمي در نماي عمارت ايفا مي مجموعه

دل انگيوز بوه وجوود     هاي متعدد در باغ، فضاي آبنماها و فواره
 اند. آورده
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اين مسجد بسيار زيباي دوره صوفوي، در       ا... مسجد شيخ لطف
ه احتورام  ارد. شاه عبواس اول بو  ضلع شرقي ميدان امام قرار د

 مگوذاري او نا اين مسجد خصوصي را ساخت و به نام ا... لطف شيخ
رضوا  يخ بهايي و سازنده آن استاد محمدكرد. معمار اين مسجد، ش

رنگ تزيين يافته و  هاي هفت فهاني بودند. داالن مسجد با كاشياص
ن اسوت.  آنچه باعث شهرت اين مسجد شده، تزيينات كاشيكاري آ

هاي معرق بسيار نفيسي پوشوانده و   كاشي داخل و گنبد مسجد را
گنبد  نظير است. با الهام از طر  خود بي رنگ نخودي گنبد در نوع

بافته شده است. در مسوجد   اين مسجد، فرش بزرگ مسجد عمان
جفت پنجره مشبك قرار  16گنبد،  ا... براي تعبيه نور زير شيخ لطف

سوور پووپ   كرده است. پروف داده شده كه فضاي جالبي را ايجاد
اي زيبا توان اين بن مي بنا نوشته است: به سختي مت اينباره عظ در

 را محصول دست بشر دانست.
 «هاي گردشگري ايران، مسعود سنوبري جاذبه»

 مشعل دانايي
 شود. هو مانع ريزش و سفيد شدن موها ميخوردن كا ◄
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زميني مانع از جوانه زدن آن  بوجود يك عدد سيب در سبد سي ◄
 شود. مي
اي بوه   ان مربوط به زماني است كه سفينهبلندترين صدا در جه ◄

 شود. فضا پرتاب مي
نمك براي نگهداري در قديم، ارزش نمك بيش از طال بود و از  ◄

 شد. غذا استفاده مي
شكستگي استخوان ناشي از پوكي استخوان، در زنان دو برابور   ◄

 مردان است.
 كي وحشت داشت.توماس اديسون مخترع برق، خود از تاري ◄
 تر است. غ، از مغزش بزرگچشم شترمر ◄
 حرف دارد. 12هاوايي،   الفباي زبان مردم ◄
سال  سهتواند  ولي حلزون مي ؛خوابند وقت نمي ها هيچ مورچه ◄

 بخوابد.
بر اثور انقبواض و انبسواط،     ارتفاع برج ايفل در سرما و گرما ◄

 كند. متر تغيير مي سانتي شانزده
 سال بدون غذا زندگي كند. سهند توا عقرب مي ◄
 ترسند. از مردم از عنكبوت بيش از مرگ ميبسياري  ◄
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 شوش تا  دوشوند و در سن  لد ميوها بدون كشكك زانو مت بچه ◄
 شود. الگي كشكك در زانوي آنان ظاهر ميس
با حنجوره خوود توليود كننود در     صدا  صدد توانن ها مي گربه ◄

 كنند. ليد ميصدا تو دهها كمتر از  سگ كه حالي
 شود، عسل است. كه فاسد نميتنها غذايي  ◄
 ترين ماهيچه در بدن، زبان است. مقاوم ◄

 «آوري: ايران پرندهگرد»
 پيشگيري از كبد چرب

نوشيدن يوك   ،اند هاي متعدد دريافته پژوهشگران پس از آزمايش
ال بوه بيمواري كبود    فنجان چاي يا قهوه در ابتداي صبح، خطر ابت

عث تحريوك  دهد. آنان دريافتند كه كافئين با مي چرب را كاهش
اند  هاي كبد ذخيره شده ود كه در سلولش متابوليسم ليييدهايي مي

و اين مسأله باعث كاهش احتمال ابتال به كبد چرب خواهود شود.   
فنجان قهوه يوا چواي،    چهارر با مقدار كافئين روزانه براب مصرف
دهد. قهوه و چاي كوه  تواند خطر ابتال به كبد چرب را كاهش  مي

مصرف آنها در بين بيشتر مردم رواج دارد، فوايد درمواني قابول   
درصود موردم    12آمارهاي تخميني، حدود  توجهي دارند. بنا بر
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بد چورب  جهان كه مبتال به چاقي و ديابت هستند، دچار بيماري ك
 الكلي هم هستند.غير

گياهان  ها و ها، سبزي تمام ميوه    خون ها و كاهش چربي سبزي
مصرف شوند، نقش موؤثري   دارويي در صورتي كه زير نظر پزشك

كلسوترول بود    خصووص  كاهش تري گليسيريد، كلسترول و بهدر 
خوورد و در   جود در آنها به كلسترول پيوند ميزيرا فيبر مو ؛دارند

، شود. فيبر موجود در اين موواد غوذايي   روده باعث دفع آنها مي
هاست كه صفرا هم به نوبه خود  ودهعامل ترشح مقداري صفرا در ر

 در دفع چربي نقش دارد.
فرنگوي، شوويد، نعنواع،    در طب سنتي، گياهاني نظيور كنگر     
خوون   هاي گيواهي چربوي   ردچوبه و خاكشير به عنوان كاهندهز

خون كه  گياهي كاهنده چربي اند. از جمله محصوالت شناخته شده
رنگي، قرص شويد و فتوان به قرص كنگر مي ،در بازار موجود است

صرف آب كرفس و خوود كورفس نيوز    قطره شويد اشاره كرد. م
تواند چربي خوون را   ر كه عموم مردم اعتقاد دارند، ميطو همان

كاهش دهد. بر خالف تصور عموم، مصرف زيواد آبغووره بوراي    
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كه مزاج آبغوره سرد  چربي خون دارند، با توجه به اين افرادي كه
 و خشك است، مناسب نيست.

ها، آب نارنج بهترين است كه هم براي اعصواب   در ميان چاشني    
نيست و هم در كاهش چربي خون نقش دارد. گرچوه بيشوتر    مضر

اما اگر بيمار مبتال به چربوي   ؛عارضه كمي دارند داروهاي گياهي،
خون است، ابتدا بايد داروهاي رايج را مصرف كند. هودف ايون   

ياهي، وضوعيت چربوي خوون    است كه با اضافه كردن داروهاي گ
بيمار بررسي و به مرور از ميزان داروهاي مصرفي كم شود. توجه 

بيماري مزمني است و گواهي   داشته باشيد كه اختالل چربي خون،
 كند تا آخر عمر دارو مصرف كند. يفرد را مجبور م

 «نامه سالمت تر محمد مظاهري، هفتهدك»

 تقويت حافظه با ورزش
ادراك، انديشه و مداومت در  ت كه از طريقمغز، سيستم تفكري اس

هاي مغزي و تكامول آن   كارهاي فكري موجب تحريك رشد سلول
ها  هاي ورزشي نيز قدرت يادآوري آموخته شود. انجام تمرين مي

تورين ورزش   روي روزانه، ساده كند. انجام پياده مي را چند برابر
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روي،  يي مغز است. روزي نويم سواعت پيواده   براي افزايش كارا
هوا   سلول كند و قند و اكسيژن را بهتر به گردش خون را تسريع مي

 رساند و افزايش قدرت تمركز و تفكر را به دنبال دارد. مي
ورزش با تردميل، يكي ديگر از پيشنهادها بوراي جلووگيري از       

دقيقه دويدن روي تردميل باعث افوزايش   22كاهش حافظه است. 
ه درصد حافظ 12ش چشم نيز حدود شود. نرم سلولي ميارتباطات 

كند. باال و پايين نگاه كردن، بردن كره چشم به چپ و  را تقويت مي
دادن بوه   ثانيه و سورعت  12راست و گرداندن كره چشم به مدت 

 ها تأثير خوبي بر حافظه دارد. چرخش
اكسيژن رساني به خوون و  ورزش ايروبيك نيز به خاطر افزايش     

هاي مطلوب براي تقويت  مغز، يكي از فعاليترساني به  بهبود خون
آنهوا بوه تقويوت    نرمش  هوشياري است. تحرك انگشتان دست و

كند. يك انگشت خود را روي انگشت كناري  عملكرد مغز كمك مي
قرار دهيد و همزمان با انگشت زيرين، به پشت انگشت بااليي فشار 

سعي كنيد دهيد. يك مداد يا خودكار را بين دو انگشت بگذاريد و 
 را از ابتوداي انگشوت بوه انتهواي آن     با حركت پيچش، خودكار
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هاي انگشتي مثل نواختن موسيقي نيوز بوراي    برانيد. ديگر فعاليت
باعث بهبود تمركز و حافظه  هاي مغزي مناسب است و تحريك سلول

 شود. مي
 «ابراهيم كرباليي»

 ها رسيدگي به ميوه
 يص تازگي يوك خوشوه   براي تشخ    تشخيص تازه بودن انگور

اي از آن بر زمين افتواد،   آرام تكان دهيد. اگر دانهانگور، آن را 
 دهد انگور تازه نيست. نشان مي
 دانيود وقتوي ميهموان داريود و      آيا مي    ها شوي ميوهو شست
نواز جلوه كنند، چوه   ها در سبد درخشان و چشم خواهيد ميوه مي
كوه از   شوييد يا اين ها را مي بكنيد؟ آيا شما با فشار آب، ميوهبايد 

كنيد؟ توصيه ما  كننده موجود در بازار استفاده ميمواد ضد عفوني 
را هم بخوانيد: سينك ظرفشويي را تا نيمه با آب سرد پور كنيود و   

تا سه قاشق چوايخوري   يك قاشق چايخوري مايع ظرفشويي يا دو
شده در ده ريخته آن بريزيد. آب را هم بزنيد تا ما شيرين در جوش

ها را براي چند دقيقه در اين آب خيس كنيود.   آن حل شود. ميوه
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شيرين  آبكشي، با دستمال خشك كنيد. جوش سيس آنها را بعد از
ل و چربي خيلي سوريع  كند كثيفي، گِ كمك مي يا مايع ظرفشويي

 ها پاك شود. از پوست ميوه
 ننود كيووي،  هايي ما خريد ميوه گاهي بعد از    هاي كال ميوه 
شويد كه برخي از آنهوا كوال هسوتند و     لو و هلو متوجه ميآزرد
ها را در جواي   توانيد ميوه سب مصرف نيستند. در اين مواقع ميمنا

توانيد در سبد  همچنين مي گرم يا بيرون از يخچال نگهداري كنيد؟
يا پاكت ميوه، چند عدد سيب قرمز يا سفيد يا موز بگذاريد. مووز و  

هاي كال كمك  دن گاز اتيلن، به رسيدن ميوهد كرسيب به دليل آزا
 كنند. مي

 «سين هشتم، سعيده يراقي»

 مدرسه تبسم
 :هوا را   چرا ما بيشوتر ميووه   معلم رو به شاگردانش كرد و گفت

آموز: براي اين كه كمتر نفت و گاز مصرف  خوريم؟ دانش مينيخته 
 كنيم.
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 انقوراض   به معلم تاريخ حسين را پاي تخته برد و پرسيد: راجع
داني شر  بده. حسين كوه درس را بلود    سلسله صفويه، هرچه مي

نبود، با بي اعتنايي تمام سرش را خاراند و گفت: آقا! راجع به اين 
خوب  موضوع هر قدر كمتر صحبت شود، بهتر است! به عالوه، اصالا

 ها حرف بزنيم! نيست پشت سر مرده
 شواگردي از توه   نام ببريد معلم: مشهورترين ريگزار جهان را .

 كالس گفت: نان سنگك آقا!
 آموزي پرسيد: اسم اولين كسي  از معلمان دبستان از دانش يكي

كه خلق شد و به دنيا آمد چه بود؟ شاگرد: آدم. معلم: اسم اولوين  
 دانست گفت: بچه آدم! و چه بود؟ شاگرد چون جواب را نميپسر ا
 نوشوت:  ي تختوه  معلم انشا وارد كالس شد و موضوع زير را رو
جيب شما چه چيزهايي هست؟( بعد افزود: همين اآلن ظورف  )در

چند دقيقه بنويسيد. بين انشاهايي كه به دستش رسيد، اين يكوي  
معلم: اين چه جوور   توجه او را بيشتر جلب كرد: )چندين سوراخ(

شواگرد:  نويسه!  ي نمييهيچ كم عقلي يك چنين انشا انشا نوشتنه؟
 دين؟! فحش ميآقا، چرا به بابام 
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 اي كه تازه افتتا  شده بوود، ايون اعوالن را     در برابر مدرسه
چسبانده بودند: )راننده عزيز، اينجا مدرسه است. مواظب بواش  

اي ايون   ري.( فرداي آن روز با خط كودكانوه كودكان را زير نگي
هوا اشوكالي    اضافه شده بود: )زير گرفتن معلوم  مطلب زير اعالن

 نداره!(


