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 تفأل خير
شد،  ترها زياد شنيده مي سخناني كه در قديم از زبان بزرگ يكي از

ميشه بايد در كارها ديد خوب و تفأأل خيأر   ها ه اين بود كه انسان
داشته باشند و به لطف و عنايت الهي در امور زندگي خوشأبين و  

يأاد   «نگأري  مثبأت »اميدوار باشند. امروزه از تفأل خير با عنوان 
نظران در امور اجتمأاعي و روانأي از   شود. اكنون همه صاحب مي

يأاهو  ول زنأدگي شأتابان و پأر ه   مردم كه به شدت خود را مشغ
خواهند هنگام شروع هر كار يا برنامه و طرح تازه يأا   اند مي كرده

براي برخورد با هر چيز جديد، انرژي مثبت را به كار بگيرنأد و از  
بيان سخنان منفي و نا اميد كننده در ابتداي روز يا اولين برخورد 

 با يك فرد جديد پرهيز كنند.
ه مأا از شأهري و   كس منكر آن نيست كه همه مردم جامعأ  هيچ    

روستايي تا كودك و جوان و ميانسال و سالمند، هر يك مشأكالت  
خاصي در زندگي دارند اما براي حل اين مشكالت قأرار نيسأت   
دستي از آسمان بيايد و همه مشكالت را يكباره از پأيش روي مأا   
جمع كند و با خود ببرد بلكه بايد هر كس به هر مناسبت و بأه هأر   
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ايجاد انگيزه و اميد در زندگي خأود و ديگأران   اي در صدد  بهانه
 باشد.
دوستان شما در ماهنامه بشري هم از اين اصل مستثني نيستند و     

جديد در ايأن ماهنامأه اسأتفاده     از هر مناسبتي براي يك شروع
و مانند آنهأا   122- 52- 42كنند. سالگرد تولد بشري، شماره  مي

ن بأا خواننأدگان گرامأي.    اي بود براي تجديد پيما هر يك بهانه
 اكنون هم به يكي ديگر از اين نقاط روشن و اميدبخش رسيديم.

رسأيد  اطمينأان دارم    112ماهنامه بشري در ماه دي به شماره     
دانيأد زيأرا همأه مأا      رمز نهفته در اين عدد زيبا را ميهمه شما 
( داريم. :ي و عاطفي تنگاتنگي با نام علي )ها رابطه قلب ايراني
تداعي كننده نام اين موالي مهربأان در نظأام الفبأاي     112دد ع

و خدمت  گيريم ماهنامه را به فال نيك مي 112ره ابجدي است. شما
عنايت الهي و بأا  كنيم كه به لطف و  شما دوستان گرامي عرض مي

ا خدمت به شما عزيزان بشري همچنان ب ،المؤمنينمدد از نام امير
 و عطوفت افتخارتان باد  مهرباني . پيروي از پيشواياستمفتخر 

 «سپيدار»
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 شمعي خاموش شد
ايأران شأاهد    در  جامعه دانشگاهي و خأانواده رسأانه   نيمه آذر

 «پأدر ارتباطأات در ايأران   »كأه او را  خاموش شدن شمعي بود 
نژاد يكي از اساتيد برجسأته  ناميدند. استاد دكتر كاظم معتمد مي

مقاالت ارزشمند او روشنگر  ها و كتاب رشته ارتباطات در كشور كه
رسانه بود، رخت از اين جهأان بربسأت و    راه دانشجويان و ارباب

استاد  راهي ديار باقي شد. همكاران ماهنامه بشري درگذشت اين
رسانه و مطبوعات تسليت  را به دانشگاهيان عزيز و اصحاب هيامنگرا
كسأأوتان عرصأأه ينأأد و بأأراي اسأأاتيد گرانقأأدر و پيشگو مأأي
 نگاري آرزوي سالمتي و عمري طوالني و پر بركت دارند. روزنامه

 سوره ذاريات
آيأه   12قرآن، مكي و داراي  يكمين سورهو سوره ذاريات، پنجاه

 است.
( نقل شده است كه فرمودند: هر كس سأوره  9از رسول خدا )    

 وزد، بأه او  ده برابر بادهايي كه در دنيا مي ذاريات را قرائت كند،
 ود.ش حسنه داده مي
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( آمده است: هأر كأس سأوره    :در حديثي از امام صادق )    
زندگي و معيشأت   ذاريات را در روز يا شب بخواند، خداوند وضع

قبأر او را بأا    دهد و كند، روزي وسيعي به او مي او را اصالح مي
 درخشد. سازد كه تا روز قيامت مي چراغي روشن مي
 بازي عشق
آن حريف، خأدا. دوور، دوور  عاشق بود. آن بازي، عشق و  آن مرد

آن مرد، زمأين را سأبز    آخر بود و بازي به دستخون رسيده بود.
زيرا بهشت سأبز اسأت و    واست و دل را سبز و انسان را سبزخ مي

ا بهايي است در نهايت سأرخي.  روح سبز و ايمان سبز اما سبزي ر
رو بود كأه آن   از اين به نهايتش رسيده بود، به نهايتي سرخ. بازي
عصأيان   برگزيد كه عشق، سرخ است و آتش، سرخ و رد، سرخ رام

نه اين خون آرام سر  ها، خون را برگزيد سرخ. از ميان تمامي سرخ
به زير فروتن را بلكه آن خون عاصي عاشق را برگزيد. آن خأون  

بسأيار   بازي كه فواره است و فرياد. او خون خويش را برگزيد كه
 سرخ و خونين بود.

 يد و تنهايش بگذاريد كه شما را ياراي ياري او نيست.  ش كنتركَ    



 1 

آيد و نه نيزه و شمشير  كار مي اين بازيِ آخر است كه نه جوشن به
و سپر. ديگر نه طمع بهشت و نه ترس دوزخ و نه هول رستاخيز در 
كار نيست. برويد و برداريد و بگريزيأد، ديگأر پيراهنتأان پأاره     

ره خواهد شد. كيست كه با تن پأاره  نخواهد شد بلكه تنتان، پاره پا
ان نخواهد شد بلكه قلأب شأرحه   پاره بماند؟ ديگر غنيمتي نصيبت

تان غنيمت ديگران خواهد شد. كيست كه بأا قلأب شأرحه     شرحه
زيرا يار، گلأو را   اين عزيمت را ديگر بازگشتي نيست شرحه بماند؟

. بريده دوست دارد و سر را بر نيزه و خون را پاشيده بأر آسأمان  
 كيست كه با گلوي بريده و خون پاشيده بر آسمان بماند؟

ايد و او مالك، بازي اين همه سأخت نيسأت. وقتأي     وقتي بنده    
سخت نيست اما آن زمأان كأه    عابديد و او معبود، بازي اين همه

عاشقيد و او معشوق يا آن هنگام كه او عاشق است و شما معشأوق،  
نين و بأازيِ عاشأقي را   بازي اين چنين سخت است و سرخ و خأو 

آن  نخواهيد برد جز به بهاي خون خويش. آن مرد، حسين بأود و 
 بازي، كربال و آن يار، خدا 

 «عرفان نظرآهاري»
 



 7 

 شورتان كجاست؟
 هاي سينه زده شورتان كجاست؟ اي اشك

 تكثيرتان، طهارتتان، نورتان كجاست؟
 امروز، روز اول مستي و ما خمار

 ن كجاست؟ها كرامت انگورتا اي تاك
 رود صبح شهيد آمده و عصر مي

 ي زيارت عاشورتان كجاست؟ هلّپس چ
 يكاد كو؟ موسي به طور آمده است ان

 كوري چشم بلعم باعورتان كجاست؟
 دريا پر است از صدف و ماهي سفيد

 كشتي نشستگان، هنر طورتان كجاست؟
 است  الفقار با نگهش سخت نافذاين ذو

 كجاست؟ هان اي گروه نرمتنان  گورتان
 ي نزديك گريه است گفتند عرش، چشمه

 با اين حساب، پس افق دورتان كجاست؟
 كنيد؟ نمي «ما»بريد و چرا  را نمي «من»



 8 

 اعجازتان، كرامت مشهورتان كجاست؟
 اي بيار گفتي به كربال برو و آينه

 كجاست؟ آنجا نبود غير تو، منظورتان
 «رضا جعفري»

 گوهر سخن
 طأور  كه هستند رفتار كنيم، آنها همان رطو ها همان اگر با آدم* 

توانند و بايأد باشأند    طور كه مي مانند اما اگر با آنها آن باقي مي
توانند و  شوند كه مي م، خواهيم ديد به كساني تبديل ميرفتار كني
 بايد باشند.

 در مسير زندگي، فقط حركت نكن بلكه رشد كن.* 
 خدمت به ديگران، اجاره بهاي زندگي است.* 
ت خدمت، هدف اصلي زندگيست نه كاري كه در اوقأات فراغأ  * 

 دهي. انجام مي
ها را جارو  گونه خيابان سي قرار است رفتگر باشد، بايد آناگر ك* 

سأاخت و   كرد، بتهوون آهنأ  مأي   آنژ نقاشي مي كند كه ميكل
ها را جارو كند  قدر خوب خيابان سرود. او بايد آن شكسپير شعر مي

كننأد و بگوينأد در    اي مكث ين و آسمان، لحظهاهالي زم كه تمام
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ده كه كأارش را خيلأي خأوب    كر گر بزرگي زندگي مياينجا رفت
 داده است. انجام مي

 «موحد ترجمه شهرزاد بياتهاي حسابي: هاي حساب از آدم حرف»

 رازهاي آرامش
اي بأراي   دنبال آرامش هستند و از هأر نسأخه   اين روزها همه به

 كنند. نسخه ما را هم امتحان كنيد. يافتن آن استفاده مي
ن وسيله زندگي اسأت نأه   بد    شيداز آنچه هستيد راضي با *

ها با ظاهر جسمي خأود مشأخ     قدر كه ما انسان جوهر آن.آن
ما بايد مثل شود. تجربيات  اش مشخ  نمي شويم، درخت با تنه مي

كند. اين فقط جوهره  درخت به ما شكل بدهد ولي اين كار را نمي
 رود و شكسأته  است كه با شرايط محأيط از بأين نمأي   ودمان وج
گيأرد.   ديگران قرار نمأي  شود و يا در معرض ديد و بررسي نمي

وجود داشتن، امري پر مفهوم است. هر كدام از ما در ايأن دنيأا   
ي به آنأان،  خاص داريم. با كمك به ديگران و مهرورز مأموريتي

ما در اين دنيا بيدار شويم. رسالت اصلي  باعث تكامل روحمان مي
شدن و بيدار كردن است و زندگي ما به منزله سفر است نه هأدف.  
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منظور از بيداري، فعال شدن در همه ابعاد وجود و همه زوايأاي  
زندگي است مانند بيداري جسمي، فرهنگي، اقتصادي، سياسأي و  

 اجتماعي و در يك كالم، بيداري الهي.
هايتان را از راه افكار  احساس ياد بگيريد كه    مثبت فكر كنيد* 

ي كه را زير نظر بگيريد و هنگام مثبت مهار كنيد. به دقت افكارتان
ودتان را بررسأي و فكأر   آورد، خ فكر منفي به ذهنتان هجوم مي

بت، اوضاع مثبت را بأه  جاي آن جايگزين كنيد.ذهن مث مثبت را به
اي مأا  هأ  ياد داشته باشيد كه جهان به نيأت  كند. به خود جلب مي
از وجود ما ساطع  انرژي دهد. افكار و عقايد ما به صورت پاسخ مي

كند آنچه  يابد و محيط سعي مي شود و به جهان بيرون راه مي مي
خواهيم به ما هديه كند. راز توفيق، آن اسأت كأه ميأزان     را مي

براي خود  انرژي خود را در جهت مثبت و صعودي افزايش دهيم و
زيرا حتأي اگأر در مأورد     ها را بخواهيم نو ديگران هميشه بهتري

گير خودمأان   ديگران نيت بد داشته باشيم، آثار مخرب آن گريبان
چه زيباست كه بهترين نيات و آرزوها و افكأار را بأراي    شود. مي

 خود و ديگران داشته باشيم تا به اوج آرامش و شادي برسيم.
 «نسب ناهيد قادري»
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 هاي سه گانه صافي
خواهم چيأزي   اش رفت و گفت: گوش كن  مي يهشخصي نزد همسا
گفأت ...   م. دوستي به تازگي در مأورد تأو مأي   برايت تعريف كن
كه تعريف كنأي،   او را قطع كرد و گفت: قبل از اينهمسايه حرف 

اي يأا نأه؟ شأخ      حرفت را از ميان سه صافي گذراندهبگو آيا 
 پرسيد: كدام سه صافي؟

افي واقعيت. آيا مطمئني چيزي همسايه پاسخ داد: اول، از ميان ص
را  يت دارد؟ شخ  گفت: نه، من فقأط آن كني، واقع تعريف مي كه

 شخصي آن را برايم تعريف كرد. همسايه گفت: پس حتماً ام، شنيده
اي؟ چيزي كه  ن صافي دوم يعني خوشحالي گذراندهآن را از ميا

نداشأته باشأد،    خواهي برايم تعريف كني، حتي اگر واقعيأت  مي
عزيز،فكأر   شود؟ شخ  پاسأخ داد: دوسأت   اليم ميث خوشحباع
كنم تو را خوشحال كند. همسايه گفت: بسيار خوب، پس اگأر   نمي

از صافي سوم يعني فايأده رد شأده    كند، حتماً مرا خوشحال نمي
خواهي تعريف كني، بأرايم مفيأد اسأت؟     آيا چيزي كه مي است.

اين حرف، نأه  وجه. همسايه گفت: پس اگر  به هيچ شخ  گفت: نه،
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واقعيت دارد، نه خوشحال كننده است و نه مفيد، آن را پيش خود 
 نگه دار و سعي كن خودت هم زود فراموشش كني.

 مختار ثقفي
كنأيم كأه    دن اربعين حسيني، از مردي ياد ميبه مناسبت فرا رسي

گرچه سعادت همراهي با حماسه عاشورا نصيبش نشد امأا در حأد   
طلبي را زودتر به ديار بأاقي   الگوي حقخود كوشيد قاتالن  توان

 تر دستمزد خيانت به بشريت را دريافت كنند. سريع بفرستد تا
بود، در سأال   «ابو اسحاق»اش  عبيده ثقفي كه كنيه مختار پسر ابي
بن مروان از  الملكمتولد شد. او در دوران خالفت عبداول هجري 
ن خواهي شهداي اي از ايرانيان به خو اميه با كمك عده خلفاي بني

را  بيأت  از قأاتالن اهأل  اي  ربال برخاست. مختار و يارانش عدهك
سأال   پنجهجري يعني  11مختار در سال  دستگير كردند و كشتند.

بير بأه  بن ز انجام مصعببر كوفه مسلط شد. سر پس از واقعه كربال
به جن  مختار رفت. سپاه مصعب  بيت تحريك برخي از قاتالن اهل

شدند و مختار و عده زيادي از يارانش را بأه قتأل   بر كوفه مسلط 
 رساندند.
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تأرين   م سياسي و مذهبي بود. يكي از مهمجنبش مختار يك قيا    
بن حجأاج  كشته شدند، عمأر  افرادي كه به دست مختار و يارانش
شأورا( بأود كأه بأر بأدن      )مأمور حفاظت از شريعه فرات در عا

به سوي حضرت  كه هايي وارد كرد. حرمله زخم (:حسين ) امام
شأر و  بن بو بن اسد، مالك...دا( تير انداخته بود، عب:اصغر ) علي

خولي كه سر امام را  و(:بن طفيل قاتل حضرت عباس ) نيز حكيم
بگيرد هم بأه   اي اش مخفي كرده بود تا با آن جايزه در تنور خانه

( :الجوشن كه سر از تن امأام )  درك واصل شدند. شمربن ذي
، در حين فرار به ضرب شمشير يكي از فرمانأدهان  جدا كرده بود

 لشكر مختار كشته شد.
رضا اوسطا، هان: عليالمعارف مشاهير ايران و ج دايره»

 «احمد دانشگر
 لذت سحر

( :مايد و معناي اين شعر امام علي )اگر خداوند عالم لطف بفر
دانأي و   دواي تو در وجود توست و نمي»ود: را درك كنيم كه فرم

مأه  اولين قدم را براي حأل ه  «بيني. از خود توست و نميدرد تو 
ان عمل هايم ايم زيرا اگر ما به دانسته مشكالت زندگي خود برداشته
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شأود و   تر مي داريم، پيش پاي ما روشن كنيم، با هر قدمي كه برمي
توانيم قدم بعدي را هم برداريم. اگر فهميديم و عمل نكأرديم،   مي

اشته باشيم و حركت نكنيم. در دست دمثل آن است كه فانوسي در 
 صورت، امكان ندارد به مقصد برسيم. اين
به آنچه داند عمل كند، خداي متعال او را  هر كس به آنچه مي»    
 «سازد. داند هم آگاه مي نمي

 ون بايد رفتأگر مرد رهي، ميان خ
 تأد رفأاي فتاده سرنگون بايأاز پ

 گويأچ مأاي به ره درنه و هيأتو پ
 راه بگويدت كه چون بايد رفت خود

ايد ليسانس داشته باشأم، بأدون   اگر هزار سال به خود بگوييم ب    
طأور   در معنويات هم همأين  ها زحمت و مطالعه فايده ندارد سال

ماه،  از امروز شروع كنيد و بعد از يك توانيد است. دستوري كه مي
و  د، خواب اول شب و سأحرخيزي آثار معنوي آن را مشاهده كني

مندي از لذت و بركات سحر است. راهش اين است كأه ظهأر    بهره
گرسنه شويد و مأدت   سبك بخوريد تا پيش از غروب آفتاب غذا را
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كه خالف عادت  از عشا بخوابيد. اگر به خاطر اينكوتاهي بعد از نم
شماست خوابتان نبرد، به حالت اسأتراحت در بسأتر در آرامأش    

منأد   بهره مدتي از لذت سحرخيزي بمانيد تا خوابتان ببرد. پس از
 خواهيد شد.

 كرد مرا در اين ظلمت آن كه راهنمايي
 دعاي نيمه شبي بود و گريه سحري

 فيض سحر نبندد ها نظر ز چنين شنيدم كه هركه شب
 ملك ز كارش گره گشايد، فلك به كينش كمر نبندد

 توان سحرخيزي داشت. كه بدون خواب اول شب، نمي خالصه اين
 «استادرسائل »

 موفقيت با ساده زيستي
جدا كنيد. براي فراهم كأردن   ها و نيازهاي خود را از هم خواست

بأراي   تمام چيزهايي كه به آنها نياز داريد كار كنيأد نأه لزومأاً   
چيزهايي كه مايليد داشته باشيد. الزم نيست بأه خأاطر شأرايط    

وار به يك عمر كار دش ايد، خود را كه در آن گرفتار شده نادرستي
تر و با توانيد چيزهاي بيش تر زندگي كردن مي با ساده محكوم كنيد

تر بگيريأد،   ت آوريد. هرچه زندگي خود را سادهدس تري به ارزش
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توانيد آن را اداره كنيد. با تهيه چيزهأايي كأه نيأاز     تر مي آسان
توانيأد زنأدگي    هأاي معقأول، مأي    داريد و نيز داشتن خواسته

پذير  بال كارهايي كه انجام آنها امكاندنتري داشته باشيد.  راحت
توانيد  گذاري كنيد، مي ه در جايي سرمايهك نبراي اي است برويد.

اني كه بأراي خأرج   بيشتر كار كنيد و كمتر خرج كنيد. بيشتر كس
ل از خريد هر چيز، بأه ايأن   كنند و قب ريزي مي كردن خود برنامه

درصد  15تا  12د، بين رنبه آن احتياج دا كنند كه آيا واقعاً فكر مي
كه به آنها سخت بگذرد و مجبور  كنند بدون اين انداز مي بيشتر پس
 سطح زندگي خود را پايين بياورند.باشند 
هاي زندگي، مترجم  تهايي براي بهبود مهار دستور العمل»

 «فائزه درگاهي
 آور نور مسيح، پيام

د و ، از نسل داوو«اصرين عيسي»( معروف به :بن مريم ) عيسي
زيأرا   را به شأگفت واداشأت   (، با ميالدش جهانيان:ابراهيم )

 كودك بود كه در گهواره سخن گفت و رسالت خود را بشارت داد.
اي پاك و مطهر بود.  كريم و تاريخ، مريم دوشيزه به روايت قرآن    

روزي جبرئيل بر او نمايان شد و او را به داشتن طفلي بشارت داد. 
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يأد و او صأاحب فرزنأد شأد. چأون      م دمجبرئيل در وجود مري
 هر آورد. مردم  أ( به دنيا آمد، مريم او را به ش:) مريم بن عيسي
د او را به سأكوت  و شماتت او بر آمدند اما خداون صدد مالمتدر

خود در گهواره سخن گفت و مأادرش را   (:واداشت و عيسي )
 پاك و خود را از انبياي الهي معرفي كرد.

سالگي رسأيد، بأه پيأامبري     12( چون به :)بن مريم  عيسي    
مبعوث شد. از مصر كه به وطنش باز گشت، در ناصره مستقر شأد و  
، در كارگاه يوسف نجار مشغول كار شد. چون رسالت آغأاز كأرد  

لت خأود را در ميأان   ( رسا:حرفه نجاري را رها كرد. عيسي )
كرد. او براي مردم  ها تا كنار دريا بيان مي تپه جا از مردم و در همه
داشأت. وي   ها بر حأذر مأي   كرد و ايشان را از زشتي موعظه مي

تر كرد تا مأردم بهتأر و بيشأ    تمثيل بيان مي بيشتر تعليماتش را با
داد. بدين ترتيأب در ميأان مأردم     بفهمند. او بيماران را شفا مي

 پيرواني پيدا كرد.
امأا كاهنأان    ( را پيامبر خدا دانستند:م )بن مري مردم عيسي    

يهود و دولتمردان از محبوبيت او به هراس افتادند و در صأدد از  



 18 

پس از سه سال با پيروانش به  (:بردن او بر آمدند. عيسي ) بين
 المقدس رفت و مراسم عيد فصح را انجام داد. بيت
آور  محكايات بسياري در باب نحوه كشته شدن يا عروج اين پيأا     
گوينأد كسأي شأبيه     اسأالمي مأي  حي نقل شده است. منأابع  و

( :ليب كشيدند و حضرت عيسي )( را گرفتند و به ص:عيسي)
 كريم آمده است كه عيسأي  كشتند و بر دار نكشيدند. در قرآنرا ن

ها  در انجيل سوي خويش باال برد. به آسمان رفت و خداوند او را به
 روز پس از به صليب كشأيده شأدن، بأه    آمده است كه عيسي سه

وج كرد. برخي مسيحيان معتقدند چون او را به خأاك  آسمان عر
 سپردند، چهل روز بعد به آسمان صعود كرد.

عرفأأاني چنأأين آمأأده اسأأت: چأأون   در برخأأي منأأابع    
بردند، شرط آن بود كأه از   را به آسمان مي( :)مريم بن عيسي

 دنيا هيچ چيز همراه خود نداشته باشد اما سأوزني كأه در جيأب   
فلأك  »ي از آسأمان چهأارم كأه    موجب شد وايشان مانده بود، 

بأه مفهأوم    «سوزن عيسي»رو  نرود. از اين است، فراتر «خورشيد
ادب فارسي معروف اسأت. بأه سأبب    نوعي تعلق و وابستگي در 

عرفا دانند،  ر فلك چهارم و هم خانه خورشيد ميكه ايشان را د اين



 19 

ت، أديگربار با جالل و عظم معتقدند عيسي به آسمان صعود كرد و
 كند. مجازات ميهمچون خورشيد رجعت و فاسدان را 

 
 بگويند خدايا شكر

هاسأت و بأه    واب عجيبي ديد  ديد كه پيش فرشتهروزي مردي خ
كند. در اولين اتاق، گروه زيادي از فرشتگان  كارهاي آنها نگاه مي

هايي را كأه   و دقت نامه را ديد كه سخت مشغول كارند و با سرعت
كننأد و داخأل جعبأه     رسند، باز مأي  مين ميها از ز توسط پيك

نيد؟ فرشته در ك فرشته پرسيد: شما چه مي گذارند. مرد از يك مي
دريافأت  كرد، گفت: اينجا بخش  اي را باز مي حالي كه داشت نامه

هاي مأردم از خداونأد را تحويأل     است و ما دعاها و درخواست
 گيريم. مي
ديأد كأه   شأتگان را  مرد كمي جلوتر رفت، باز تعأدادي از فر     

هايي به  توسط پيك گذارند و آنها را كاغذهايي را داخل پاكت مي
كنيد؟ يكي از فرشأتگان   فرستند. مرد پرسيد: شما چه مي زمين مي

هأاي   بخش ارسال است، ما الطاف و رحمأت  با عجله گفت: اينجا
فرستيم. مرد كمي جلوتر رفت  داوند را براي بندگان به زمين ميخ



 22 

را ديد كه بيكار نشسته است. با تعجأب از او پرسأيد:    و يك فرشته
شما چرا بيكاريد؟ فرشته جواب داد: اينجا بخش تصأديق جأواب   
د است. مردمي كه دعاهايشان مستجاب شده، بايد جواب بفرسأتن 

د از فرشته پرسأيد:  دهند. مر ولي فقط عده بسيار كمي جواب مي
سأخ داد: بسأيار   توانند جواب بفرستند؟ فرشته پا مردم چگونه مي
 «خدايا شكر »ست با صداقت بگويند: ساده، فقط كافي

تواند اعجاز كند درياها را از هم بشكافد  عشق و سپاسگزاري مي    
 ها را شفا دهد. ها را حركت دهد و بيماري و كوه

 «توتويي، اميررضا آرميون»
 خدمتكاري برنارد شاو

ب همسأرش  در غيأا  شاو نويسنده معروف انگليسأي روزي برنارد
ها كرد. در اين موقع يكي از زنان همسأايه   شروع به شستن ظرف

شناخت، بأراي   نمي شاو راازه به آن محل آمده بود و برناردكه ت
او آمد. وقتي پيرمرد را بأا پيشأبند مخصأوص    كاري به در خانه 

پأدر،   آشپزخانه مشغول شستن ظرف ديد، دلش سوخت و پرسيد:
سأال. زن   42ي؟ شاو گفت: حدود كن چند سال است اينجا كار مي
گيري؟ شاو جأواب داد:   ر حقوق ميگفت: با اين همه زحمت، چقد
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دلسوزي گفت: اگر پأيش   ام. زن با هيچ پولي دريافت نكرده هنوز
گفأت: دلأم    خوبي به تو بدهم. شأاو  حقوقحاضرم  من كار كني،

كند. زن گفت: چرا؟ مگأر   موافقت نمي خواهد ولي خانم قطعاً مي
خريده؟ خودت را خالص كن. شاو خنديد و گفت: حاضر بأه  تو را 

سرخ جدايي از من نيست چون من شوهرش هستم. زن از خجالت 
 آنجا را ترك كرد. شد و فوراً

 «هاي بزرگان، محمود برآبادي شوخي»
 سه ميهمان ناخوانده

لأوي در منأزل   روزي زني به خانه آمد و ديأد سأه پيرمأرد ج   
نأوازي، از   شناخت اما از روي ميهمأان  اند. او آنها را نمي نشسته

آنان دعوت كرد به درون خانه بروند و چيزي بخورند. پيرمردهأا  
: نأه. پيرمردهأا   پرسيدند: شوهرتان در خانه است؟ زن جواب داد

وقتأي شأوهر بأه خانأه      توانيم به خانه بياييم. گفتند: پس ما نمي
رش برگشت، زن همه ماجرا را برايش تعريف كرد. مأرد از همسأ  

خواست تا پيرمردها را به خانه دعوت كنأد. زن رفأت و از آنأان    
يند امأا آنهأا جأواب دادنأد: مأا      دعوت كرد به داخل خانه بيا

توانيم هر سه با هم وارد خانه شما بشويم. يكأي از پيرمردهأا    نمي



 22 

توضيح داد: من عشق هستم. دوستم آقاي ثروت و دوسأت ديگأرم   
داخل خانه برويد و با همسأرتان  به  آقاي موفقيت است. حاال لطفاً

 ما وارد خانه بشويم. مشورت كنيد و بگوييد مايليد كدام يك از
خواست ثروت  مشغول مشورت با هم شدند. شوهر ميزن و شوهر     

از ثروت كند. از طرف ديگأر، زن  را دعوت كند تا خانه را سرشار 
گأوي  و ا دعوت كند. دختر خانواده كه گفتخواست موفقيت ر مي

و گفت بهتر است عشق  پدر و مادرش را شنيده بود، وارد بحث شد
انجام، عشق شود. سر را به خانه دعوت كنند تا خانه آنها سرشار از

زن و شوهر پذيرفتند كه طبق خواسته دخترشان عمأل كننأد. زن   
 بيرون رفت تا عشق را دعوت كند.

ي از جاي عشق وارد خانه شد اما دو پيرمرد ديگر نيز به دنبال و    
خود برخاستند و وارد خانه شدند. زن متعجب، از ثروت و موفقيت 

، شما دوتا براي چه داخأل خانأه   پرسيد: من از عشق دعوت كردم
آييد؟ پيرمردها جواب دادند: اگر شما ثأروت يأا موفقيأت را     مي

ماندند اما حاال كه عشق  بيرون مي دعوت كرده بوديد، دو نفر ديگر
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رويم. هر جأا   جا او برود ما دوتا هم با او مي را دعوت كرديد، هر
 عشق باشد، ثروت و موفقيت هم هستند.

خأواهيم   بدون عشق معنايي ندارند. اگر مأي  ثروت و موفقيت،    
زندگي همراه با شادي داشته باشيم، نيازمند عشق هستيم. ثروت و 

زندگي كسأي كأه عاشأقانه     موفقيت بدون عشق در زندگي ما و
، بسيار كم ارزش خواهند بود. وقتي شريك به ويژه دوستش داريم

همسر و فرزند در زندگي خود نداشته باشأيم، ثروتمنأد شأدن و    
 اي دارد؟ هاي موفقيت چه فايده لهرسيدن به اوج ق

 «كوتاهي زندگي، ترجمه مرجان توكليهايي به  داستان»

 معجزه كلماتور
 فاتحه امروز اي به غروب نزديك شده بود كه  خورشيد به اندازه
 خواندم. را
 .همزمان با پيدا كردنت، خودم را گم كردم 
 پوشد. دم تنبل هنگام خواب، لباس كار ميآ 
 ،كشد. لب حوض انتظار پرنده تشنه را مي گربه گرسنه 
 رود.   با سرعت گربه، از درخت باال مينگاه س 
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 شود و از سايه درخأت   پاچه مي گربه ترسو با ديدن س ، دست
 رود. اال ميب
 طلأب  روم، براي مرحوم درخت  وقتي از نردبان چوبي باال مي

 كنم. آمرزش مي
 ها از آنِ سكوت است. شنواترين گوش 
 گشايد. فرياد، پنجره سكوت را مي 
  ،گردد. از بازار آهنگرها دستِ پر باز ميسكوت 
 راز اش روي زمأين د  سأايه  انجام روزي درخت هأم مثأل  سر
 كشد. مي
 اند. ا براي امروز شدن، در صف ايستادهداهفر 
 .صفر به تنهايي، تهيدست است 
 ترساند. گي، يك عمر موجودات را از مرگ ميزند 

 «پرويز شاپور»
 سر ميز غذا

كنيم  را يك كار ساده و سرسري تلقي مي بسياري از ما غذا خوردن
 او معتقديم بايد غذا را خورد، چند و چون آن تفاوتي نأدارد ام أ  
واقعيت اين است كه غذا خوردن هم مانند هأر كأار ديگأري در    
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خاصي دارد كه رعايت آنها  وشندگي ما براي خودش آداب و رز
هنگامي كه فرد در يأك   مخصوصاً؛نشانه اجتماعي بودن فرد است 
 باره آداب غذا خوردن در ي راتانك جمع سر ميز غذا نشسته باشد.

 كنيم: مرور مي
 هايتان را روي ميز نگذاريد. جهنگام صرف غذا آرن ◄
هنگام غذا خوردن نبايد دهانتان سر و صدا راه بيندازد. صداي  ◄

بشقاب و قاشق و چنگال را هم بيش از حأد طبيعأي در نياوريأد.    
مراقب باشيد در موقع خوردن، ملچ و مولوچ نكنيأد و مايعأات را   

 هورت نكشيد.
ه دهانتأان  جاي آن، قاشأق را بأ   روي بشقابتان خم نشويد به ◄

 نزديك كنيد.
سر ميز غذا كارهايي مانند خاراندن بدن، خالل كردن دندان،  ◄

بازي با موها، آواز يا خواندن روزنامه يا صحبت طوالني با تلفأن  
است و شأأن شأما را پأايين     همراه، براي ديگران ناراحت كننده

 آورد. مي
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در  قاشق و چنگال و كارد را هنگام خوردن غذا، به شكل صحيح ◄
 دست بگيريد.

 نشينند تا به پذيرايي   آقاي ميزبان در وسط ميهمانان مي خانم و-
از آنها مسلط باشند. باالي ميز، مخصوص ميهماناني است كأه بأه   
سن  افتخارشان ميهماني ترتيب داده شده است يا فردي كه به دليل

اولين حضورش در خانه ميزبان، الزم  يا بيشتر يا موقعيت اجتماعي
 ابراز شود. احترام بيشتريبه آنها  است
اگر غذايي را دوست داريد، بشقابتان را از آن غذا لبريز نكنيد  ◄

 و لقمه بزرگ برنداريد.
 در ابتداي پذيرايي، اول براي خودتان غذا نكشيد. ◄
با قاشق و چنگال خودتان از ظرف اصلي غذا، خورش و ماست  ◄

 .برنداريد
 به ديس غذا ناخنك نزنيد  ◄
اي غذا برداريد كه غذا به قدر كافي براي ديگران هم  به اندازه ◄

 باقي بماند.
 ف غذايتان به دنبال چيزي نگرديد.در ظر ◄

 «غيوري رضاحميد نعمتي وليال پور»
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 گنج بوشهر
غربي بوشأهر قأرار    در شمال اين جزيره مرجاني    جزيره خارك

ر باستاني كيلومتر است. آثا 4و  8دارد. طول و عرض تقريبي آن 
و تاريخي زيادي در خارك وجود دارد و تأسيسات نفتي آن بأراي  

 كشورمان بسيار مهم است.
ق بوشهر واقأع شأده و از نظأر    اين روستا در شر    روستاي اهرم

هاي گردشگري داراي اهميت زيادي است. برخي محققأان   جاذبه
 از داننأد.  به معني بهشت مي «ارم»ه اهرم را تغيير يافته واژه كلم

هاي مركبات با كيفيت عأالي و   نظر طبيعي، اين روستا داراي باغ
گرم پارك طبيعأت در همأين    ن است. چشمه آبفراوا هاي چشمه

مذهبي وجود  و منطقه قرار دارد. در اين روستا سه مقبره تاريخي
كنند. قلعه معروف كالت نيز  د كه گردشگران از آنها بازديد ميدار
نسأبت   «زائأر خضأرخان  »كه آن را به اين روستا واقع شده در 
 ساختمان قلعه از خشت و گل است. دهند. مي

 «هاي گردشگري ايران، مسعود سنوبري جاذبه»

 چند خط اطالعات
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 تر است. شن خيس، از شن خشك سبك 
  تر است. سبابه، از ساير انگشتان دست حساسانگشت 
  كرد.چين، اولين كشور جهان است كه از پول كاغذي استفاده 
  ،واژه مختلف وجود دارد. 852در زبان عربي براي كلمه شمشير 
  )درجه سانتيگراد است. 922دما در نوك سيگار )محل سوخت 
  مصرف همزمان ويتامينE  وC     در كاهش ابأتالي افأراد بأه

 بيماري آلزايمر مؤثر است.
 .كانگروها قادر نيستند به سوي عقب راه بروند 
 شوند و هأر دو در   يك قسمت از مغز ناشي ميخنده از  گريه و

 حد تعادل در سالمت انسان مؤثرند.
 خوابند. روز مي ها فقط دو ساعت در شبانه ها و فيل دلفين 
 توانأد ادامأه داشأته     داكثر مدتي كه خورشيد گرفتگي ميح
 ثانيه است. 11دقيقه و  7باشد، 
 اي كنأد و بأر   ر خاصيت غذايي با گوشت برابري مأي عدس د

 حافظه بسيار مفيد است.
 .پياز براي پيشگيري از سرطان و سن  كليه مفيد است 

 «گردآوري: ايران پرنده»



 29 

 ادويه دوست داشتني
آور، ملأأين، مقأأوي معأأده و    زنجبيأأل داراي اثأأر اشأأتها  

دهنده، بأاز كننأده   آور، ضد انعقاد خون، مدر، نيرو خلطحافظه،
 هاي كليه،   ان ناراحتيأبادشكن است. براي درم بلغم و كبد، دافع

كه از جوشانده زنجبيل با شيره انگأور اسأتفاده    توصيه شده است
سأت و موجأب   شود. اين ادويه، غذاي اصلي غدد فوق كليأوي ا 

شود. زنجبيل براي درمان افراد مبتال به  افزايش ترشح كورتون مي
اسهال، فلج، ضعف اعصاب، يرقان، انگل معده، كلسترول، چأاقي،  

هاضمه، آرتأروز،  ايي، گرفتگي عضالت، عطش، سوء مسموميت غذ
هأاي داخلأي و    پوستي، نقرس، خأونريزي  كوليت معده، خارش

 زيادي آب بزاق اثر مفيدي دارد.
هأاي   پيشگيري از نأاراحتي  اين ادويه همچنين نقش مهمي در    

رماتيسأم و درمأان آن    قلبي مانند سكته دارد. براي تسكين درد
زنجبيل را در آب ولرم حل كنيأد و روي   توانيد مقداري پودر مي

موضع درد بماليد و ماساژ دهيد. زنجبيل بويي تند و قوي، معطر و 
مطبوع و طعمي گرم و سوزاننده دارد. استفاده از زنجبيل در بين 
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همه مردم دنيا معمول است و از آن بأراي خأوش طعأم كأردن     
زنجبيأل  ف روي در مصر كنند. زياده از غذاها استفاده ميبسياري 

شأود.   دهد و موجب ناراحتي حلق مي حرارت بدن را افزايش مي
 ون و تب مبتال هستند، در أخراأافرادي كه به سرماخوردگي، فش

  خوردن آن احتياط كنند.
 رابطه تغذيه با طول عمر

نجأف كأه    گويند: يكي از علماي آيت ا... بهجت در اين باره مي
ا ايأن سأاعت بأه    ت گذشت، فرمود: سال از عمرش مي 122حدود 

شأود؟ چأه    ام. عرض شد: آقا  چطور مأي  طبيب مراجعه نكرده
ايد؟  ايد كه تا كنون بيمار نشده عايت كردهاي را در زندگي ر برنامه

ها، فرمود: فقط تابع شرع مقدس بوده و از جنبه كمي و كيفي غذا
 ام. فقط به دستورات شرع عمل كرده

( دسأتوراتي را  :سن )( به فرزندشان امام ح:امام علي )    
مودند: چهار كلمأه بأه تأو تعلأيم     باره تغذيه دادند. ايشان فردر
ي: بر سر سفره طعام منشين مگر دهم تا از علم طب بي نياز شو مي
كأه هنأوز    شي، از كنار سفره برنخيز مگر اينگرسنه با كه كامالً آن
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اشتها به غذا داشته باشي، غذا را خوب بجو و چون به بستر خأواب  
روي، مواظب باش شكمت از طعام پر نباشد. اگر بتأواني بأار    يم

شكمت را سبك كني و به آنچه گفتم عمل كني، احتياجي بأه علأم   
 طب نخواهي داشت.

آمده است كه فرمودنأد: شأكم،    (9در روايتي از پيامبر اكرم )
 هر درماني است. خانه هر بيماري است و پرهيز از آن، سر

ها را به عوامأل خأوراكي )نأوع     رطاندرصد از س 82آمارها     
محيط، استعمال دخانيات، صأدمات عصأبي، اسأترس و     تغذيه(،

ه بين نوع تغذيه دهد. تحقيقات نشان داد مي عوامل ژنتيكي نسبت
ها ارتباط وجود دارد. براي مثال، وجأود يأك    و برخي از سرطان

تواند موجب بروز  يايي در برخي غذاهاي سرخ شده، ميماده شيم
وء بر توانأايي بأاروري   و تأثير س ان و آسيب به سيستم عصبيسرط

 افراد شود.
 «هاي پزشكي عارفان، محمد بستان يهتوص»

 اي هاي آشپزخانه توصيه
جأات ماننأد    فريز كردن انواع صيفي: براي فريز كردن صيفي* 

هويج، سيب زميني خالل شده و گل كلم، آنها را چند دقيقه در آب 



 12 

ب سرد فرو كنيأد. ايأن   آ آنها را فورا درجوش قرار دهيد، سپس 
هايي كه در تغيير رن  و شأكل   شود فعاليت آنزيم شوك باعث مي

ميوه يا سبزي تأثير دارند، متوقف شود. بعد آنها را در كيسه فريزر 
قرار دهيد. هواي داخل كيسه را كأامال خأارج كنيأد و درِ آن را    

پأدار مخصأوص   هاي زي شود از كيسه محكم گره بزنيد. توصيه مي
 فريز كردن استفاده كنيد.

نگهداري سيب زميني: يكي از مشكالت نگهداري سيب زميني و * 
كه بأا ايأن مشأكل مواجأه      ، جوانه زدن آنهاست. براي اينپياز

نشويد،هرگز سيب زميني و پياز را در يك ظرف كنار هم نگهداري 
محل مناسأبي بأراي    نكنيد. عالوه بر اين، جاي مرطوب و روشن،

جوانه زدن پياز و سيب زميني است. پس آنها را در مكاني خشك و 
 حصيري نگهداري كنيد. دور از نور و در سبد

 «سين هشتم، سعيده يراقي»

 طنز و تبسم
 در حين صحبت گفت: من  پزشكي در يكي از جلسات كنفرانسش
كنم و هنوز كسي از طبابت من گله نداشته  طبابت مي سال است 42
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گفت: آقأاي دكتأر     ،ر داشته در آن جلسه حضواست. زيركي ك
 توانند حرف بزنند؟ هم ميها  مگر مرده

   شخصي به دكتر روانشناس مراجعه كرد و گفت: من از آينأده
ماه هر هفته دو بار  ششرانم. روانشناس گفت: شما به مدت خود نگ

ينأده  به من مراجعه كنيد. بيمار: آقاي دكتر  عرض كردم من از آ
 عالي نم، نه آينده جنابخودم نگرا

  اميري كه مبتال به نقرس بود، بستري شد. پزشك خود را احضار
زم زيرا از شغل كرد و گفت: زودتر پاي مرا عالج كن كه از جا برخي

ام و تمام امور در حال اخأتالل اسأت. پزشأك     مهم خود وا مانده
رد ولي ايأن مسأأله را هأم    گفت: بديهي است كوتاهي نخواهم ك

 كنم كه رسيدگي به امور با سر است نه با پا. مي گوشزد
 


