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 ده فانوس اميد
ساز!  اي مهربان چاره !نواز نياز بنده اي بي ،كنم به نام تو آغاز مي
عطا كردي و  منت آفريدي و بدون توقع بخشيدي! به نام تو كه بي

روي نمك  وكوردن و نمككدان شك كتن      ناسپاسي ديدي! چشم
هربانم سالم! سالم به تو كه گفتي اگر بندگانت پوشيدي. پروردگار م

گيكرم و   دستش را مي ك ي در راه ودمت به بندگانم قدم بردارد،
 كنكيم  ت وفا كردي! وداوندا! فراموش نميا چه زيبا به اين وعده

و فكرهاي بزرگ،  ها پيش را كه ي  جمع كوچ  اما با دلسال ده 
را بكه   دكودمتي هرچند ان ،تصميم گرفتند و گرد آمدندكنار هم 

 پاداش. تو هم به نيت وير آنان داشته باشند بينايان  نابينايان و كم
كه هنوز سپاسي شاي ته  بلكه هزاران هزار پاداش دادي اما نه ي 

 اند. جا نياورده يكي از آنها را هم به
كنكيم ككه شرم كار     انه در درگاه با عظمتت اعتراف مكي والص    
وواهيم اگر اجازه دهي  م اما ميمهرباني و عنايت تو ه تيهمه  اين
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افظ و سكعدي، فردوسكي و   با ادامه ودمت به اهالي سرزمين حك 
مقام فراهاني و اميركبير، دهخدا و  سينا و فارابي، قائم مولوي، ابن

بهار، وزائلي و هزاران چهره فرهيخته ايراني، نعمت و رحمت تكو  
 را شكر بگزاريم اما ي  از هزاران.

سكال وكدمت    دهنعمتان!  ني  گهران و ولي عزيزان! سروران!    
را بكه   ارانش پيشكش محضر شما كه وجكود آن صميمانه بشري و ي

عنوان ي  عضو وانواده نابينايان پذيرا شديد، سخنش را شنيديد و 
ساله  دهمزمه كرديد. اكنون اين ماهنامه را در گوشش ز آواي مهر

ضكه  ه تا عكر  اد  كنكد و عر  در جشن تولد وود ودمت رسيد
گذراندم، همكه   : اگر ي  دهه عمرم را با افتخار و سربلنديبدارد
هاي شما بود. آماده ادامه  بركت قبول و دعاي وير و راهنمايياز 

 گرم و مهر سرشار شما دارم. ودمت ه تم و چشم به دستان
ام را براي شكما بگشكايم و از    ساله دهام تا دفتر واطرات  آمده    

از نكام و نشكان و بكدون هكيق توقكع و       ك اني بگويم كه به دور
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روي كنكارم  وود سيرا  كردند. ب چشمداشتي مرا از جام محبت
نوشانند و  هايي از دانايي و مهر به من مي ماندند و هنوز هم جرعه

بروي هم دستم را در دستان توانمند ياران جديد گذاشتند و وود 
ي بگويم از دوستان در گوشه ديگري راه ودمت را در پيش گرفتند.

شوند اما در واقع يار هميشكگي مكن    مخاطب نشريه ناميده مي كه
ه تند و با اظهار نظرهاي مفيد و دقيق، پيشكنهادهاي راهگشكا و   
انتقادهاي سازنده وود دستم را گرفتند و اجكازه ندادنكد تصكور    

ال ماهنامه بودنكد  ارس تنهايي به سراغم بيايد. بعضي هم تنها پيگير
 وودشان بود. هنده توجه آنان به نشريهنشان د ها گيرييكه همين پ

رشكار از  سكال س  دهلحظكه ايكن    گفتني ب يار است زيرا لحظه    
ا زمكان ب كيار   هك نبوده كه بيكان آ  واطرات شيرين و گاهي تلخ

زنم  ساله وود را ورق مي ده. به اين اميد دفتر واطرات وواهد مي
بكرايم چكه   تا همه بدانند كه بودم؟ چگونه آمدم؟ چكه ككردم و   

كنم كه فرزندي  ا بروم و در آينده بايد چهكردند؟ قرار است به كج
 ولف براي وانواده نابينايان باشم.
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 از كجا آغاز شد؟
ايران در كشكور   اگر بگويم انديشه انتشار ي  نشريه براي نابينايان

در يك    1131ام. در تاب تان سكال   راه نگفتهيمن شكل گرفت، بي
ضوع مديريت و رهبري ويكهه نابينايكان در   كارگاه آموزشي با مو

كه طرح اوليه انتشكار يك     شركت كرديمپايتخت يمن شهر صنعا 
 تمكرين گروهكي در   صوص نابينايان را به عنكوان نشريه بريل مخ

 همگروهكان   بكا كمك   پيشنهاد داديم وكارگاه آموزشي مذكور 
هاي مختلف اين طرح را بررسي كرديم و در پايكان كارگكاه    جنبه
پكس از   زشي، طرح گروه ما به عنوان طرح موفق معرفي شد.آمو
فرحزادي پيشنهاد كرد طرح  ازگشت به ايران، آقاي ح ين يوسفيب

انتشار ي  نشريه بريل را به ي  واقعيت عيني و عملي تبديل كنيم 
 براي تحقق اين هدف تالش كرد. لذا با همت و پشتكاري مداوم

هر شخص حقيقي يا حقوقي كه  بر اساس قانون مطبوعات ايران،    
نامكه، ماهنامكه و    ر ي  نشريه اعم از روزنامه، هفتكه مايل به انتشا

دريافت مجوز انتشكار نشكريه    مانند آن باشد، بايد مراحل اداري
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مورد نظر وود را از معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنك  و ارشكاد   
كه نخ تين تقاضاي انتشار يك    1132كند. در سال  اسالمي آغاز

در معاونت مطبوعكاتي وزارت ارشكاد    «بشري»با نام ريه بريل نش
سپيد بكراي نابينايكان    جز روزنامه ايران اي به ثبت شد، هيق نشريه

ت نظكارت بكر   هيك  نداشت. به همين دليل م ئوالن  ايران وجود
. از داشكتند ا براي صدور مجوز بشري مطبوعات، كمال همكاري ر

تك  كاركنكان معاونكت    توجه و عالقكه تك     آن هنگام تا كنون
هاي داولكي وزارت   ي و اداره كل مطبوعات و وبرگزاريمطبوعات
 د همواره يار مهربان و راهنماي بشري بوده و ه ت.اارش
نفره متشكل از شكادروان   7جمع ي   1131در اوايل تاب تان     
 بندهصفا فاضلي، الهام يوسفيان و  ها راضيه كباري، بدر، وانم  هما

هكاي   جه ح كيني و يوسكفي و بكا حمايكت    يان ووابه همراه آقا
صحنه آقايان رفيعي و كرباليي، مقدمات انتشار اولين شماره  پشت

از ماهنامه بشري را فراهم كردند. البته در طول عمر بشري مطلبي 
اما نام آنكان  به قلم مرحومه بدر و آقاي وواجه ح يني چاپ نشد 
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مه مكا جكاودان   هن هتن از بانيان بشري در ذهمواره به عنوان دو
 ماند. مي
 نخ تين شماره از بشري همزمان با ميالد سرور بانوان عالم و به     

سه شكماره ديگكر از    31سال  مناسبت روز وبرنگار منتشر شد. در
بشري منتشر شد و به دليل بروي مشكالت در چاپ فونت درشكت  

تكا   1131ماه در انتشار آن وقفه افتاد اما از فكروردين   1نشريه، 
اي در  وقفكه  كنون به لطف ودا و با همت همه ياران بشري هكيق 

بشكري   ي  از همككاران  ر آن رخ نداده است. در ابتدا هيقانتشا
نداشتند اما با پشتكار و عزمي راسكخ   تجربه انتشار ي  ماهنامه را
تعدادي از آنان در گذشكته مقكاالت    راه جديد را باز كردند زيرا

طالعكات و  مثكل ا  نشرياتوالن بعضي يار ووبي در صفحات معلب 
 .داشتندهمشهري 

مطالب كم و متن هر مقالكه   در چند شماره نخ ت بشري تعداد    
طوالني بود اما پس از چند ماه با توجه به نيازهاي مخاطبان و بنكا  
به پيشنهاد مرحوم محمد صحت، تعداد عنكاوين مطالكب نشكريه    
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مورد پ ند مخاطبكان  ب كاسته شد تا الافزايش يافت و از حجم مط
تكري از   ته نكند و در عين حال بخش گ كترده و  باشد، آنان را

 نيازهايشان را برآورده سازد.
شد، عده ياران او  هاي عمر بشري افزوده مي هرچه بر تعداد ماه    

از  كه ب ياري از مخاطبان بشري پكس  شد. جالب اين هم اضافه مي
فتنكد مهكر سككوت را    مدتي شنونده و وواننده بودن، تصميم گر

نوي ندگان ماهنامكه ملحكق    بشكنند، دست به قلم شده و به جمع
ت تحريريه بشري پيوستند كه نه نابينا  فرادي هم به جمع هيشوند. ا
با اين نشريه آشنا شدند و  و نه مشترك ماهنامه اما به دليلي ه تند
 همكاري با آنان، نصيب نشريه شد. افتخار
اضافه شد مانند فضكيلت  جديدي به نشريه  هاي به تدريج ستون    

هاي قرآن كه مورد توجه ب ياري از مخاطبان قكرار   قرائت سوره
هكاي گردشكگري و    و ستون گردشگري شامل معرفي جاذبهگرفت 

گكوي   گوي و گزيكده  كم»هاي مختلف كشور. اصل  تاريخي استان
را هم در قالب چاپ سخنان كوتاه و پر معنكاي بزرگكان    «چون دُر
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هاي سالمت ج م را در بخش تغذيه، بهداشت  كرديم. توصيه ايترع
و سالمت گنجانديم و در كنار آن از سالمت روح و روان نيز غافكل  

ب كوتكاه و  نشديم. هر ماه سري به دنياي علم زديم و بروي مطال
هاي دانشمندان به امانت گرفتيم. نگاهي هم  جالب را از ميان يافته
تا حد امكان تعادل را بين اشعار شكعراي   به وانه شعرا انداوتيم و
انكدك   كه در حد بضاعت كرديم. والصه اين قديم و معاصر برقرار

اصلي كار ماهنامكه يعنكي علمكي، فرهنگكي،      فصلسر 1وود به 
اين ميان چند تن شي پرداوتيم تا چه قبول افتد! دراجتماعي و ورز
ول ئت از جمله آقكاي احمكد حلكت مكدير م ك     از مديران نشريا

نامه سالمت به بشكري اجكازه    نامه موفقيت و م ئوالن هفته هدوهفت
نابينايكان   نشريه آنان را با ذكر منبكع بكه اطكالع    دادند مطالب

 برساند.
وانه ماهنامه، هر مكاه   هاي نخ ت عمر بشري سفره البته در سال    

هاي وود يكا مطالكب    ذوق بود كه نوشته گاه مخاطبان ووش وعده
فرهنگكي مفيكد در    عنوان ي  ووراك فكري وگلچين شده را به 
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ند كه ذكر نام ت  تك   داد سفره وانه قرار مي اوتيار حاضران در
ر ني ت اما چشم ما همچنكان بكه   پذي اي امكان وانه دوستان سفره

هاي كريمانه شما دووته شده تا به اح كان فرهنگكي وكود     دست
 ادامه دهيد.

كوشد به نيازهاي  مي كه بشري ي  نشريه عمومي است و ازآنجا    
و با عاليق متفكاوت پاسكخ    مختلف مخاطبان در سنين و تحصيالت

تواند مطالب كامال تخصصي ي  مقولكه وكاص را بكه     دهد، نمي
مخاطبان ارائه كند و صد البته نبود نشكريات تخصصكي و حتكي    
عمومي بريل، ي  ضعف مهم در عرصه مطبوعات نابينايان است. به 

هايي  نامه تولد وود، تهيه ويههمان سال اول همين دليل بشري از ه
نامه  اولويت كار قرار داد. چندين ويهههاي واص را در  با موضوع
 نامكه رايانكه و يك     ي و سپس بهداشت و سالمت، ي  ويههورزش
 ياه ها بود. اقدام يابي از جمله اين فعاليت جهتو نامه تحرك ويهه

 ان نابينا به نقطه اوجنامه مخصوص كودك بشري با انتشار چند ويهه
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اي براي دريافت مجكوز   جرقه هاي كودك، نامه رسيد و همين ويهه
 ي  نشريه م تقل مخصوص نوگالن بوستان ايران شد. انتشار

 پشت صحنه بشري
اويكر،  سكال   دهرا كه طكي   اگر بخواهيم اسامي تمامي عزيزاني

  ب ته شد ذكر كنيم، ي هايشان آذين صفحات نشريه به زيور نوشته
ستان مهربان ويهه نامه م تقل نياز دارد اما از آنجا كه همه اين دو

ه سوي بشري و يارانش هاي محبت وود را ب با كمال تواضع، چشمه
و به رشد اين كودك كم  كردند، كمترين حكد تقكدير و    سرازير

تشكر از آنان ذكر نامشان و اشاره به مقوله ودمت آنان به ماهنامه 
   است.
فاضلي مدتي وظيفه اضافه كردن چاشكني طنكز بكه     وانم صفا    

ووراك بشري را بر عهده داشتند و پس از ايشان، آقكاي ح كن   
الت طنز ماهنامه شدند. وانم الهام يوسفيان مقا بهمني آشپز ستون

هاي نخ ت تقديم مخاطبان بشري  حقوقي ب يار مفيدي را در سال
راضيه كباري، كردند. چند مطلب فرهنگي و اجتماعي به قلم وانم 
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كوه تاني با  ها رقيه اشنويي و الهام بخش ماهنامه شد. وانم زينت
كلماتورهكاي وكود همكراه    نتخا  كلمات قصار آموزنده و كاريا

آقكاي رفيكع رفيعكي از پيشك كوتان      ووانندگان بشري بودند.
آموزش نابينايان كه از ابتدا راهنماي فني بكراي چكاپ ماهنامكه    

ز بشري واطرات وود از قرنطينه سكازمان  بودند، در چند شماره ا
ان ي  تجربه دشكوار  به عنو سنجش همزمان با برگزاري كنكور را

 آوري كردند.اما شيرين ياد
در ميانه راه، آقاي ابراهيم كرباليي كه تجربيكات طكوالني در       

ورزش نابينايان داشتند و از ابتداي كار در پشت صحنه ياور بشري 
ان ورزش بشكري شكدند.   وارد ميكد  زدند و بودند، پرده را كنار

ترين عضو تحريريه بشري ه تند كه همچنان ماهنامه  ايشان قديمي
هاي اوير  اند. البته طي سال زير چتر لطف و مهر وود قرار داده را

هكاي   ن به سوي مطالب عمومي و نه موضكوع مطالب ورزشي ايشا
ا ككرده اسكت زيكرا ووشكبختانه     واص نابينايان گكرايش پيكد  
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زش نابينايكان را بكه روز منتشكر    سپيد، مطالب تخصصي ور ايران
 كند. مي
كلماتورهاي پرمغز آقكاي  انواده بشري مدتي هم ميهمان كاريو    

در چنكد شكماره از    اللهي بود. وانم نجمكه سكاداتي   فرج مهدي
كردنكد. وكانم    ها را ارائه بازديد وود از موزه ماهنامه، واطرات

هاي اصيل ايرانكي   باره بروي سنتب درمطل زهرا پورباقر هم چند
پيشكش طبع زيباپ ند شما كردند. وانم عرفكان نظرآهكاري بكه    

هاي ارزنده ايشان را ورق  كوچ  اجازه دادند گاهي كتا  بشراي
ها آگاه كند. در  ا هم از مطالب گرانبهاي اين كتا بزند و يارانش ر

سكروده  هاي سوگ حماسه آفرينان كربال ميهمان چند مرثيكه   ماه
 آقاي فضل ا... وطن وواه شديم.

فعاليت بشري مطالبي در باره  آقاي مرتضي هاديان در سال اول    
هكاي   ر چند شماره تقديم كردند و شكماره ويهه نابينايان د نهاراي

دي  ه صورتي هنرمندانه گويكا و روي سكي  نخ ت ماهنامه را هم ب
از آقكاي عليرضكا سكالمي بكراي پكذيرايي       تحفهضبط كردند. 
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پكور يككي از    ووانندگان بشري چند قطعه طنز بود. وكانم شكيخ  
 مشتركان قديمي بشري هم گاهي با مطالب انتخابي وود، سكفره 

ارم ي  شعر زيبا هم از وكانم  د ماهنامه را رنگين كردند. به واطر
بككا رمضككان تقككديم شككما شككد. آقككاي صككالحي در وداع محمد
ره حكالل مشككالت   دادوواه يار قديمي ماهنامه كه همواعبدا...
ا همين موضوع تهيه و پيشكش نامه ب اي بشري است، ي  ويهه هرايان
پور مراقبت از  سال پيش وانم فريبا نعيمي  مندان كردند. چند عالقه

 سالمت بشري و يارانش را بر عهده گرفتند، مطالب ستون سالمت و
ي بهداشت و سالمت را هم برانامه  تغذيه نشريه را تهيه و چند ويهه

 رساني به مخاطبان بشري تهيه كردند. اطالع
بكرم،   حبت دارد كه هر وقت نام او را مكي بشري ي  دوست بام    

يهن كنم زيرا نامش عظمت و شككوه مك   اح اس شعف و غرور مي
در كند. وانم ايران پرنده از ي  سو  عزيزمان را به ذهن متبادر مي
ها بشكري نقكش    هاي بشري و بچه انتخا  و تدوين مطالب ماهنامه

هاي گوناگون وود شكامل   ز سوي ديگر بارها نوشتهمهمي دارد و ا
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هكاي كوتكاه را در    جمالت كوتاه پندآميز، كاريكلماتور و داستان
  انكد. وكانم حميكده    مهرباني در برابر بشري قرار دادهظرفي از 

كتكا  دوكل و    ايماني با دقت و موشكافي مثال زدني به ح ا  و
كند تا مبادا وكرج بشكري روي دسكت     ميورج نشريه رسيدگي 

دولش بزند كه اگر چنين شود، او آرام و قرار ندارد تكا تكرازوي   
 مالي را متعادل كند.

نوي فرهيخته اشاره ككنم ككه از   در اين ميان بايد به نام ي  با    
محبت وود را بر سكر ايكن    هاي نخ ت فعاليت بشري، دست سال

قدم او را در  به  قدم و كوشا ماهنامه كشيد و همچون معلمي دل وز
پيشرفت ياري كرد. اين يار گرامي مطالب متنكوعي را   راه رشد و
وكود   هكاي  شتهونها و دل دهد از سروده بشري قرار مي در اوتيار
فرهنگكي، ادبكي،    هاي تا اشعار و مطالب منتخب در زمينهگرفته 

با و ها و آدا  زي المثل هاي كوتاه، پيشينه ضر  اجتماعي و داستان
كهن ايرانكي. ايكن يكار هميشكگي ك كي ني كت جكز وكانم         
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هاي ماهنامه، دست كم  در بيشتر شماره ن ب كه تقريباً قادري ناهيد
 ي  مطلب از ايشان درج شده است.

كم حرف اما پر كار بشري است كه  وانم الهه ثابتي يكي از ياران    
هاي نوين  گيري از فناوري بهره در زمينه هر جا به مشكلي مخصوصاً
گشكا   گيرد و مشكل عت دستمان را ميو سايت بروورد كنيم، با سر

م امال و انشاي بشري را تصحيح زهرا آرامي ه شود. وانم سيده مي
بكا يك  اشكتباه     وواهد ماهنامه حتي كند زيرا نمي ميو ويزايش 

از فكرد  جكا بايكد    اماليي چاپ شود. در اين نگارشي، محتوايي و
توان گفت چكه فعاليكت مشخصكي در     ه نميديگري هم نام ببرم ك

بشري دارد زيرا او همه ساعات زندگي وود را به ودمت در امكور  
همه ملزومات بشري، انجام كار  نابينايان اوتصاص داده است. تهيه

هكا و در   ارسال ماهنامه هاي بريل و دوگانه، صحافي و ن خه چاپ
همكراه   بشكري بكه   ي  جمله همه امور فني، اجرايي و تداركاتي
فرحكزادي   وسكفي وظايف فراوان ديگري بر عهده آقاي ح كين ي 

در  رود كه لوگوي ماهنامه را هم دوستان عزيكز  است. يادمان نمي
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ليتوگرافي نويد طراحي كردند. آقاي زنگنه هكم طكراح سكايت    
 بود. «www.kamna.ir»با عنوان  ماهنامه
امكا  گرچه ماهنامه بشري ي  نشريه مخصوص نابينايكان اسكت       

جلد اين نشريه به  اين ماهنامه از همان ابتدا مصمم بودند همكاران
اي زيبا، هنرمندانه و شاي ته نام نابينايان طراحي شود. افراد  گونه

هاي  ري بودند. جلدهاي ماهنامه در سالزيادي در اين راه ياور بش
ي اول، اثر هنرمندي كاركنان ليتوگرافي نويد بكود. سكپس آقكا   

 گرفت. آقاي كيهاني مدير مؤس ه به عهدهجلد را  يزداني طراحي
و هنر وود را روي جلكدهاي   هاي ذوق كامپوگراف هم مدتي نشانه

تا كنكون آقكاي    1131 به يادگار گذاشت. از ماه مهر سال ماهنامه
و مهربان قلكم  جوان آرام اما دقيق، باهوش، هنرمند  ،وحيد ثابتي

خكش و عميكق را   ب هايي چشمنواز، آگاهي به دست گرفته و طرح
ككه جلكد   ز هنكر او اين ا نمونه. ي  اندازد درميبراي جلد بشري 

حدود دو سال و نيم از  از ابتدا تا كنون كه «ها بشري ماهنامه بچه»
 و نوپرداز اوست. پوياگذرد نيز ماحصل انديشه  عمر آن مي
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هم با وجود عمر كم، ياوران واص وود  «ها بشري بچه»ماهنامه     
آملي طرح اوليه لوگوي آن را ارائكه ككرد و    انوموانم را دارد. 

هكا   بچكه »را نهايي كرد. اولكين نوي كنده   آقاي وحيد ثابتي آن 
نهاد بود كه كودكان نابينكا بارهكا از    وانم نرجس رحيمي «بشري

اند. نزدي  دو سال است كه  مند شده زيباي او بهرهاشعار و مطالب 
 «هكا بشكري   بچكه »تان ان و پر انرژي به جمع دوسي  دوست جو

زاده كه تدريس و آموزش به ملحق شده است. وانم شهرزاد احمد
ني را اعكم از  آينده سازان ايراني افتخار اوست، مطالب گونكاگو 

هاي علمي، سكالمت و بهداشكت از منكابع     داستان، طنز، موضوع
كنكد. وكانم ايكران     گلچين و به كودكان بشري تقديم ميمختلف 
هكا بشكري سكن  تمكام      تدوين مطالب بچه ه هم در تنظيم وپرند
 انككودگذارد اما پيشرفت اين ماهنامه نوپا و استقبال گ ترده  مي

نابينا و وانواده ايشان از آن را مرهون نگاه دقيق و ريزبين ك كي  
ها بشري، همه ما را به  با پذيرش ويراستاري ماهنامه بچه ه تيم كه
يه كودكان ككار هكر   شراش مفتخر كرد زيرا ويراستاري ن شاگردي
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گونه كه سرودن شعر و نوشتن مطلب بكراي ايكن    كس ني ت همان
آقاي محمكد   كند. عزيزان نيز مهارت و دانش واصي را اقتضا مي

هاي گ ترده فرهنگكي وكويش نخ كتين     ح يني با وجود فعاليت
نشريه كودكان نابينا را با نام وود به عنوان ويراستار و معلم مزّين 

 كردند.
هاي ويمه بشري بوده  رويم كه ستون ون به سراغ گروهي مياكن    

قدم كه  و ه تند يعني نيكوكاران بي نام و نشان اما پر توان و ثابت
حتي پيش از تولد بشري، راه وكدمت بكه نابينايكان را در پكيش     

كنكيم،   ز آنان با نام ويرين بشري ياد مكي گرفتند. ك اني كه ما ا
كه با اهداي زمين يا كم  مالي چند لزوما افراد ثروتمندي ني تند 

باشند بلكه هر ككدام از ايكن    ده يا چند صد ميليوني شهرت يافته
اند. يكي با كم  مالي  ان در شغل وود كمكي به بشري كردهعزيز

فراتر از ارزش ريالي،  حتي از جهت مادي اندك و از جهت معنوي
پ جلكد،  دست ماهنامه را گرفته و ديگري در زمينه تهيه كاغذ، چا

 ها لطف ارزشمند ديگر. ده اي و ودمات باربري و رايانه ودمات
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در ابتدا بايد از بروي م ئوالن پيشين وزارت فرهن  و ارشكاد      
اسالمي ياد كنيم كه توجه ويهه آنان، به بشري توان فعاليكت داد.  
آقايان صحفي، مختارپور، ملكيان و محمدزاده معاونان مطبوعاتي 

آيين  پاك وزاده  قاضي ، ظهوريان، پرويزي،پور قيتوزارت ارشاد، 
ر ي  در طكول  هاي داولي، ه ريمديران كل مطبوعات و وبرگزا

ها با لطف و عنايتي واص، اولكين عضكو    حضور وود در اين سمت
 نابيناي غير دولتي وانواده مطبوعات را همراهي كردند و هر ي 

انكد، دسكت    دهاي بو و وظيفه از كاركنان اين معاونت در هر شغل
توان وود گرهي از كار آن  بشري را گرفته و با توجه به امكانات و

گشوده يا ي  راهنمايي سودمند ارائه و اين ماهنامكه را مرهكون   
 اند. فراوان وود كرده لطف و محبت

ها پكيش روي   افراد و مؤس ه و اين  ي  صف طوالني از اسامي    
اريم و از گذ بر سينه ميرشان دست اد  و تواضع ماست كه در براب

شويم تقدم و تك ور در   كنيم. يادآور مي ت  ت  آنان قدرداني مي
اران ن كبت بكه   ذكر اسامي، نشانه كم يا زيادي عنايت اين نيكوك
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كاهد.  جه از ارزش واالي لطف عزيزان نميو بشري ني ت و به هيق
احمد و محمود محبي از مؤس ه نگاررايانه، آقاي اسماعيل آقايان 

ي از چاپ مهتكا ، آقكاي   فريد از آريا سي تم، آقاي سعيد حبيم
يكان  علم، كاركنان ليتوگرافي نويد، آقاچاپ امير نيا از امير روايي

هاي گلبكرگ و پهمكان، مؤس كه     شهبازي و پهمان از كاغذفروشي
حميد، كاركنان باربري قدس از جمله آقاي مصكطفي   شيتو لور

، ح كين رضكائيان،   عامري. همچنين آقايان مصكطفي اميكدپور  
برادران وادم، برادران رضازاده، غالمرضا رستم وياط، مهكرداد  

ح كن شكيخي، آقايكان     پنكاه، وكانواده آقاجكانزاده،    هاشمي
 محمدي در صنايع چو ، آقايكان اوبكاري از   محمدي و مل  گل

هاي فراوان آنكان در تهيكه    شركت صنعتي گام و مرادي كه تالش
توجه است و آقاي پرور هم ككه در  قالب لوح و عصاي سفيد شايان 

 توليد قلم و عصا لطف زيادي به ما داشتند.
پ تي در ميان همككاران   17جايگاه كاركنان زحمتكش منطقه     

بشري جايگاه ويهه است زيرا آنان از هنگام ارسال نخ تين شماره 
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گاه سنگر ودمت وكود را   اهنامه در صحنه حاضر بودند و هيقاز م
چه بروي مشكالت كار ارسال نشريه براي شما را ترك نكردند. گر

پ ت سفارشي اما هيق چيز  گاه دشوار كرده از جمله افزايش هزينه
 17تواند از ارزش واالي ودمات كاركنان اداره پ ت منطقكه   نمي

تهران بكاهد و اين عزيزان همواره مشكمول دعكاي ويكر مكا و     
 مخاطبان ه تند.

اي  ه كه براي بكردن نكام عكده   ن آن رسيدعزيزان! اكنون زما    
و فاتحه و صلواتي را تقديم روح بلند م افراني كنكيم ككه    باي تيم

روزي در جمع وانواده بشري حضور ج ماني داشتند و اينك  از  
نظاره گر ما ه تند و اطمينان داريم دعكاي ويرشكان    ديار باقي

سكال   ده شامل حال بشري ياران و مخاطبانش است. گرچه طكي 
ي نيكدالن و ني  انديشان عازم سرزمين ابديت شدند گذشته برو

مانكد.   در حافظه بشري باقي مكي  اما نام و واطره ودمات آنان
بكدر و  هكا همكا    ل تواضع در برابر روح واالي وكانم بشري با كما

 و ا... آقاجانزادهمعصومه سرل  و آقايان ماشاا... رضازاده، ماشا
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شود چراغي  و متعهد ميكند  اداي احترام مي الح يني احمد ناظم
فروزان نگكه   ،را كه اين عزيزان در صحنه مطبوعات روشن كردند

دارد و از هيق تالشي براي ودمت والصانه و بي توقع به نابينايان 
 كوتاهي نكند.

نگفتيم! ورق زدن دفترچه وكاطرات  گفتيم و گفتيم اما هنوز هيق     
امكا آنچكه در    ساله بشري نياز به وقت و صفحات ب ياري دارد ده

سربرگ همه صفحات ماهنامه و وكاطراتش همچكون وورشكيدي    
كند، نام ي  وكانواده بكه    فروزان و گوهري نفيس وودنمايي مي

ت ودمت بكه ايكن   بزرگي ايران است كه همه ياران بشري از جه
امتيكاز،   ن صاحببالند. وانواده نابينايان ايرا وانواده به وود مي
و ت  ت   ه و آغاز و پايان بشري استت تحريري مدير، سردبير، هي

 اعضاي اين وانواده، حق بزرگي بر گردن بشري دارند.
دن و رشكد و  ساله ش دهبينا! اگر بشري به  كمدوست نابينا، عزيز     

تنوع بخشيدن بكه   كند، اگر همواره براي پيشرفت وود افتخار مي
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بل در كند، اگر مصمم است هر ماه بهتر از ماه ق محتوايش تالش مي
همه به اين دليل است ككه   بر شما ظاهر شود و صدها اگر ديگربرا

شما سروران، او را پذيرفتيد، مطالبش را بكا دقكت و موشككافي    
ووانديد، اشكتباهاتش را تكذكر داديكد امكا بكا كرامكت از آن       

اديد. اگكر  آينده نشانش د كرديد، راه درست را براي چشمپوشي
بوديكد و سكراغش را    د، نگكرانش تان را ز قدري با ت وير در وانه

 گرفتيد.
پ ند شما بوده و اگر مايليكد   اگر اين ماهنامه مطابق طبع مشكل    

شاهد بي تمين جشن تولد بشري باشيد، همچون والديني باشيد كه 
اش  دانند و پيگير امور زنكدگي  كودك مي ساله وود را 51فرزند 
روكوردار  هاي عميق وكود ب  تند، ماهنامه را از سخاوت انديشهه 

هاي دانش و مهر تك  تك  شكما در     سازيد و اجازه دهيد چشمه
اي از دانكايي و   رودوانه پيكري به نام بشري به يكديگر بپيوندد و

 اني را به جريان اندازد.دريايي از مهرب
 «اطيابي»
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 هاي بشرايي ناگفته
ر واز همكاران وواستيم بكه د  به مناسبت دهمين سال انتشار بشري
تر بكا شكما    مانيكنند، قدري وود از مطالبي كه هر ماه تقديم مي

ننكد و  ماهنامه را بيان ك سخن بگويند، نحوه آغاز همكاري وود با
 وواهد به دوستان نديده بگويند. در ي  كالم، هرچه دلشان مي

 باره نحوه آشنايي وود با ماهنامكه چنكين  وانم ايران پرنده در    
گاه به بود، آقايي ب يار موقر و مؤد  گه 31اوايل سال »گويد:  مي

چنكد روز   و كرد. مد و نامه يا قراردادي را ثبت ميآ ه ميدبيروان
. من در دبيروانه معاونت فرهنگكي   آمد مي براي پيگيري بعد هم
اعتقكادات واصكي ككه     ارشاد شاغل ه تم. بنا بر روحيه و وزارت

پكر معنكي در    هكاي كوتكاه و    است كه از نوشته دارم، چند سالي
غذهاي كوچ  بكه  كنم يعني آنها را روي كا دبيروانه استفاده مي
ايت بردي كه پشت سرم اسكت  كنم و روي و صورت درشت تايپ مي

دهم تا اربا  رجوع موقع ثبت نامه كمي به آن توجه كند  قرار مي
 و زمان برايش ك ل كننده نباشد.
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آقاي يوسكفي  ي  روز همان آقاي محترم كه بعد فهميدم جنا      
ها را در اوتيار مكا   ن گفت: ميشه وواهش كنم اين نوشتهبه م است،

گفتم: حتما. تعداد زيكادي از   هم قرار بدهيد تا در نشريه بنوي يم؟
تهيه و تايپ كردم و برايشان ارسال كردم. والصكه   را ها نوشته اين
كم  وانم اطيابي عزيزم آشنا شدم و كمبا نشريه بشري و  جا هميناز 

 با دروواست آنها فعاليتم را در نشريه شروع كردم.
دو بزرگوار بودم كه چطور بكا   هميشه از نزدي  شاهد تالش اين    

هايي  تگي زياد سعي دارند نشريه و كتا وقت اندك و گاهي با و 
كنند، به موقع به دست شما دوستان  را كه به صورت بريل چاپ مي

مرا در راهي قرار داده  كه ووبم برسد. هميشه از ودا سپاسگزارم
بكه مكن اح كاس     اي كه دارم، حضور در نشريه مشغله كه با همه
ن تكوان و قكدرت   دهد. از وداي بزرگ وواستارم به م ووبي مي

اي از كار را به عهده بگيرم و به اين دو بزرگوار  زياد بدهد تا گوشه
عمري طوالني به همراه سالمتي كامل عطا فرمايد. همكه شكما را   

ككنم و دسكت    برايتان آرزوي صبر و سرفرازي مي ست دارم ودو
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كننكد   را كه بي توقع بكراي بشكري وكدمت مكي    ت  ك اني  ت 
 «پرنده كوچ  شما، ايرانبوسم.  مي
وقتكي در  »نشكينيم:   ها مي اكنون پاي صحبت پيشك وت بشرايي    
به واسطه حضور سركار وانم  مدير مجتمع وزائلي بودم، 31سال 
وزائلكي، پكاي ويلكي از افكراد     لي دوتر مرحكوم  وزائ شاي ته
ان و همچنكين دوسكتداران دكتكر    مند به ايشكان و نابينايك   عالقه
افراد، م ئوالن فعلي  وزائلي به مدرسه باز شد. از جمله اين محمد

ه و انتقال هداياي ماهنامه بشري بودند كه عالوه بر كم  به مدرس
ليه ت سيس تشككيالتي  هاي او آموزان نيازمند، قدم ويرين به دانش

به نابينايان سراسر كشور با ت كيد بر امور ديني  رساني ودمتبراي 
 و فرهنگي را برداشتند.

آنان با استفاده از تجربيات كاركنان مدرسكه و تشكويق آنهكا،        
رفع نيازهاي قرآني و كتب  مراحل ودمت به جامعه هدف از جمله

همچنين تهيه و  و نايانادعيه، اطالع رساني و هدايت فرهنگي نابي
ابداع وسايل اساسي آنان از جمله عصا، قلم و لوح بريل را يككي  
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ماهنامكه بشكري   ككه   31پس از ديگري طي كردند و در تاب تان 
نابينايكان   هاي مختلفي را هكم بكراي   ويهه نامه ،كرد آغاز به كار 
 منتشر كرد.

م اطيابي و و ويرين پشتيبان وان از آنجا كه جمعي از نيكوكاران    
آقاي يوسفي در اين م ير بودند، من هم مثل هر فرد ديگري ككه  

گردد، سعي كردم در كنار آنها قكرار   ي مخلص ميها ان ان دنبال
گيرم تا همراه با آنان بخشي از تالش و فعكاليتم را بكراي جلكب    

. بجكاي بيكاورم   يدگان بينايي رضايت الهي در ودمت به آسيب د
هكاي   اما با وجود كاهش همراهي در سكال  لذا با آنان هم و شدم

ويهه ود را با اين مؤس ه حفظ كنم و بك اوير، سعي كردم ارتباط و
البته هر از چنكد  در تهيه مطالب ورزشي بشري در كنارشان باشم. 

 برم. و مشورت با ي  دوست نيز بهره مي صحبتيگاهي از نعمت هم
ييد نمايكد.  را ت گزاران واقعي  تاميدوارم وداي متعال همه ودم

 «ابراهيم كرباليي
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 -7حكدود  »وانم سيده زهرا آرامي ويراستار بشري هم گفتند:     
هاي عمكر مكن    كنم، بهترين سال لي كه با بشري همكاري ميسا 3

دهكم،   راستاري شده ماهنامه را تحويل مياست. هر وقت ن خه وي
كنم ي  كار نيك    چرا كه اح اس مي ام گويي دوباره متولد شده

 كند. تر مي ام را سنگين ام كه توشه معنوي ام انجام داده زندگيدر 
 ام شدم تا زندگي مياي كاش زودتر از اين با ماهنامه بشري آشنا 

 گرفت. زودتر رن  و بوي جديد به وود مي
ترين اهالي نابيناي رسانه هم  وانم راضيه كباري يكي از قديمي    

بشكري، نهكالي ككه    »به مناسبت دهمين سال تولد بشري گفتنكد:  
روز نوجواني است ككه از پكس    سال پيش با هم نهاده بوديم، ام11

هكاي بكاروري وكود را     سكال  ها، همچنان برپا اي تاده و طوفان
ب كتيم، اميكد    روزها كه بار و بُنه حركت را مكي  گذراند. آن مي

داشتيم اين قطار همواره در حركت باشد و در فضاي مطبوعكاتي  
بوم. هر چند من در براي نابينايان اين مرز و  كشور، آبرويي باشد

شكيريني   هاي م ير از آن پياده شكدم امكا امكروز    اولين اي تگاه
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قطار بشري به  چشم زيرا شاهد رسيدن رسيدن به اين آرزو را مي
 «اي تگاه دهم ه تم.

ن ب يكي از همكاران پر ككار بشكري    سخن وانم ناهيد قادري    
ام را ككه ورق   دفتكر زنكدگي  : »اسكت  وطا  به مخاطبان چنين

وكاطره، همكان    اي دور ني ت و بينم كه هيق واطره زنم، مي مي
هاي ديروز، امروز و آينده. ماهنامه بشري  زندگي است با سرفصل

ايكم، يككي از    دهمين سالگرد تولدش را جشكن گرفتكه  كه امروز 
با وواهم در قا  آينده بماند  هاي هميشه بهار من است و مي فصل
دانم چند سال و  و پر نور. نمي هاي روشن هاي اميدوار و رن  واژه

چند ماه و چند روز با هم بودن  ما تا چه انكدازه مهكم اسكت امكا     
پيوستن آغاز شد و همراهي تا كنون ادامه دارد. اين يعني فرصتي 

هاي دوباره را  ام اح اس من، عاشقانه تولد ثانيهبراي بودن كه تم
 «گرد بشري.سال بخواهد براي صدمين

وانم الهه ثابتي هم در ي  يادداشت كوتاه، نظر وكود و بكرادر       
ثابتي را در بكاره بشكري چنكين يكادآور      گراميشان آقاي وحيد
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بشري را از طريق مكادرم شكناوتيم. روز    ،من و برادرم»اند: شده
م، حس ككردم وارد دنيكاي جديكدي    اول كه به دفتر مجله آمد

تكوان ديكد. مت سكفانه     دون چشم مكي ب دنيايي كه در آن ام شده
نتوان تم همكار دائمي بشري باشم. فقط ي  بار غرفكه بشكري در   
نمايشگاه مطبوعات را طراحي كردم ولي از نظر من بشكري يك    

 «كنم. ست و بابت تداومش آن را تح ين ميعزم به بار نش ته ا
******** 

 فضيلت قرائت سوره مجادله
قد »رآن كريم و نام ديگرش سوره قو هشتمين  سوره مجادله، پنجاه

ر تمام اين سوره نام مبارك د آيه است. 22، مدني و داراي «سمع
 تكرار  شده است. «ا...»
هر كس »( روايت شده كه فرمودند: 9از رسول گرامي اسالم )    

 «شود. كند، از افراد حز  ودا نوشته مي سوره مجادله را قرائت
سوره حديد و مجادلكه را   ر كسه»( فرمودند: :امام صادق )    

در نماز واجب قرائت كند و بر انجام آن مداومت ورزد، وداونكد  
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ند و نه در وودش و نكه در  ك و را تا زمان مرگش هرگز عذا  نميا
 «شود. بيند و هرگز فقير و نيازمند نمي اش هيق بدي نمي وانواده

ه جمعك  هر كس شب»در روايت ديگري از ايشان نقل شده است:     
 «ماند. كند، تا صبح از بالها در امان ميسوره مجادله را قرائت 

 ماه عشقبازان
 هزاران آفرين بر جانت اي ماه
 روان  عاشقان قربانت اي ماه
 مبارك باد ماه عشقبازان

 كه بنشينند در ايوانت اي ماه
 مبارك باد عيد روزه داران
 نكويان جهان مهمانت اي ماه

 ا... اعظممبارك باد شهر
 مايون طالع  روشانت اي ماهه

 همه مهمان سلطان وجوديم
 ووشا بر سفره اح انت اي ماه
 نزول دفتر عشق و صعودش
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 شب قدر است در دورانت اي ماه
 داران، ديدن يار نصيب روزه

 در ايوان عظيم الش نت اي ماه
 داران را فرستند دو شادي، روزه

 ز لطف حضرت سبحانت اي ماه
 اين داريكي هنگام افطار اندر 

 دگر در جنت رضوانت اي ماه
 مبارك باد عشق روزه داران

 در ش نت اي ماه «الصوم لي»كه گفت: 
 دل از روزه شود آيينه دوست
 در او پيدا رخ  جانانت اي ماه

 سالم سيد سجاد و عباد
 نثار طلعتِ روشانت اي ماه

 «اي حسين الهي قمشه»
 منافقان نيكوكار

آنهكا را   كه ودا ريب دهند، حال آنوواهند ودا را ف منافقان مي»
ويزند، بكا اككراه و ككاهلي     دهد و چون به نماز برمي فريب مي
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نمكاز، جكز    وواننكد و در  ويزند و براي وودنمايي نماز مي برمي
 «كنند. اندكي، ودا را ياد نمي

 241سوره نساء آيه 
كارهكاي   اي همه را به كارهاي وو  دعكوت ككرده   ودايا! تو    

كند. نمكاز، روزه، كمك     ميرسيدن به تو را آسان  ووبي كه راه
يي ه تند ككه  ها گران و ويلي چيزهاي ديگر اما آدمكردن به دي

كه به تو  دهند ولي نه براي تو نه براي اين كارهاي وو  انجام مي
و از آنها تعريف كننكد.   كه ديگران ببينند براي اين تر شوند نزدي 
هكم   هايشان را ووانند، روزه يها نمازهايشان را براي ديگران مآن

كنند، براي ديگران اسكت و   گيرند. هر كاري مي براي ديگران مي
 توانند فريبت دهند. كنند مي تصور مي

به آنها كه   را وواندم، در دل به آنان ونديدمامروز كه اين آيه     
 توانند تو را فريب دهند و وبر ندارند ككه تكو از   كنند مي فكر مي

اند. اسكم   يب ووردهدانند كه وودشان فر بري و نميهمه چيز باو
ق و تو هم از افكراد منكاف   كار آنان، رياكاري و دورويي است. اين

ظر ديگران برايشان كنند آنها كه ن دورو متنفري. چقدر اشتباه مي
تر است. روراستي و صداقت چيزي است كه تو از مكا   از نظر تو مهم
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هكا و   در بكراي چشكم  قك نايببخش ككه  داري. ودايا! ما را  عتوق
 كنيم. هاي ديگران زندگي مي رفح

 «عرفان نظرآهاري»
 شاد كردن دوست

روزي پ ري غمگين نزد دروتي ووشحال رفت و گفت: من پكول  
رم ولكي سكيب دارم. اگكر    الزم دارم! دروت گفت: من پول ندا

هاي مرا بچيني و به بكازار ببكري و    تواني تمام سيب بخواهي، مي
هاي دروت  ام سيبوقت پ ر تم دست آوري. آن به بفروشي تا پول

هايش را  گامي كه پ ر بزرگ شده و تمام پولرا چيد و فرووت. هن
وواهم ي  وانكه   بود، نزد دروت باز گشت و گفت: ميورج كرده 

 ب ازم ولي پول كافي ندارم كه چو  تهيه ككنم. دروكت گفكت:   
پ كر تمكام    اي ب كاز.  مرا قطع كن، آنها را ببر و وانه هاي شاوه
وقت دروت شكاد و ووشكحال    قطع كرد. آنهاي دروت را  شاوه
 شد.
برگشت و گفت: من از  از هميشه تر پ ر بعد از چند سال، بدبخت    

وواهم از آنها دور شكوم امكا    ام و مي ام و ته شده هم ر و وانه
اي براي م افرت ندارم. دروت گفت: مرا از ريشه قطع كن  وسيله
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كن و روي آ  بينداز و برو. مكرد دروكت را از    و ميان مرا والي
 ريشه قطع كرد و به م افرت رفت اما دروت هنوز ووشحال بود.

دوستان! آيا شما هم حاضريد دوستانتان را شاد كنيد يكا بكراي       
شاد كردن ديگران بهايي بپردازيد؟آيا پرداوت اين بهكا، حكد و   

ي ك ي حتكي  مرزي دارد؟ آيا حاضريد به واطر ووشبختي و شاد
 بايكد چنكين كنيكد    جان وود را فدا كنيد؟ منظورم اين نبود ككه 

د و شرط دوست داريد؟ چند آيا ك ي را بي قي» :منظورم اين بود
 «نفر را؟
وواهند فرد مهمي باشكند ولكي    عيب دنيا اين است كه همه مي    
ي باشد. دروتان، ميوه وكود را  وواهد ان ان مفيد كس نمي هيق
ا بلعنكد، رودهكا آ  وكود ر    رها بكاران را نمكي  اب ،وورند نمي
نوشند. بزرگي گفت: همه آنچه كه جمع كردم، بر باد رفكت و   نمي

ن ان جز آنچه بكا  همه آنچه كه بخشيدم، مال من ماند. در واقع ا
عشق، پول و مال ني ت ككه  كند، چيزي ندارد.  ديگران تق يم مي

بايكد بكا    را جمع كرد. عشق، عطر و طراوتي است ككه  بتوان آن
 ديگران تق يم كرد.

 «ميررضا آرميونتو تويي، ا»
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 حقايق كاري
اي اسكت بكه    راه زندگي وودتان كار هوشمندانه هموار كردن* 

 كس ديگري دقيقا از همان م ير عبور نكند. كه هيق شرط اين
دهيد، از كاري ككه گكاهي بكه آن     كاري كه هر روز انجام مي* 
 تر است. پردازيد مهم مي
 كه امروز آغاز نشود، فردا به پايان نخواهد رسيد.كاري * 
هكاي   ها و برنامه كار شدن منتظر شرايط، ايده اگر براي دست به* 

 مناسب بمانيد، هرگز موفقيتي ك ب نخواهيد كرد.
ها بار بهتر از اين است  كاري بزنيد و اشتباه كنيد، ده اگر دست به* 

 كه هيق كاري نكنيد.
را دشكوارتر و   يك  ككار، آن   ر انجكام امروز و فردا ككردن د * 

 تر وواهد كرد. ترسناك
توانيد چيزي كه جرأت مواجهه با آن را نداريد تغييكر   شما نمي* 

 دهيد.
داديد، بكه   انجام دهيد كه تا كنون انجام مي اگر همان كاري را* 

 ايد. رسيد كه تا كنون داشته همان چيزي مي
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 اهيد بود.تر وو هرچه بيشتر تالش كنيد، ووش شانس* 
از  مهرباني و تالش فراوان در كنار يككديگر هميشكه شكما را   * 

 برند. مرزهاي هوش و ذكاوت فراتر مي
 «سولماز فروتن، مجله موفقيت»

 به دنبال نعمت
همكه  »عبكارت ت كيكدي:       نعمت زياد و كاميابي ايجاد كنيكد 

را به وود بگوييد. مهم ني ت ككه   «هاي جهان براي من است نعمت
ه آن معتقد نبوديد. بگذاريد تصورات منفيتان از بين برونكد،  اول ب

دنبكال نعمكت و   اگر به  مانع كاميابي شما وواهد شد. منفي بافي
هاي جهكان   كنيد. نعمت جا پيدا مي را در همه كاميابي بگرديد، آن

را تجربه كنيد. از هر چيز به قدر وفور در جهان وجود دارد، ايكن  
زنيم. هكر قكدر    مي هم و كميابي را دامن تعادل را بر ما ه تيم كه
بگرديد، بيشتر آنها را به دسكت  هاي وداوند  ال نعمتبيشتر به دنب

 آوريد. مي
موفقيت براي شكما چكه       هاي ذاتي وود را كشف كنيد ارزش
دارد؟ آيا دنبال شهرت، ترفيع، ورسندي، امنيت و آرامش  معنايي

ي كه برايتان مهم هاي شخص ذهني ه تيد؟ فهرستي از تمام ارزش
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كار به شما كم  كنكد در مكورد    ايناست، تهيه كنيد. ممكن است 
صفاتي ماننكد:   كه برايتان ارزش دارد، فكر كنيد صفات شخصيتي

صداقت، زيبايي، مثبت بودن، هوش، صبر، اشكتياق، بخشكندگي و   
هاي ذاتي  را انتخا  كنيد، همان ارزش كامل بودن. هر چند صفت

ها  ح اس موفقيت كنيد، بايد اين ارزشاهيد اوو شماست. اگر مي
 ها از ي شما آميخته شوند. اگر اين ارزشبا زندگي وصوصي و كار

 گي شما هرگز معنايي نخواهد داشت.بين بروند، زند
 «انشناسي ساده، ترجمه سپيده خليليرو»
 تبرت را تيز كن

شد كه به اسكتخدام يك  كاروانكه     آلن هيزم شكن، ده سالي مي
مده بود اما ترفيع نگرفته بود. پكس از مكدتي، رئكيس    چو  درآ

ككرد. ريچكارد    كاروانه ريچارد را براي همان شكغل اسكتخدام  
توان ت در همان سال اول ترفيع بگيرد. آلن كه ب يار نا اميد شده 
بود، نزد رئيس رفت و گله كرد. رئيس به او گفت ككه توليكداتش   

ككه   حكالي اسكت  ظرف ده سال گذشته افزايش نداشته و اين در 
او دروكت انداوتكه و تحويكل     ريچارد در مدت ي  سال، بيش از

 داده است. كاروانه
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 اش را باال ببكرد،  ه به آلن قول داد اگر بازده كاريمدير كاروان    
تر از پكيش   دهد. آلن سر كار وود برگشت و سختبه او نيز ترفيع ب
ي ريچارد طور اتفاق ولي تالشش بي نتيجه بود. روزي بهتالش كرد 

را مالقات كرد و تصميم گرفت راز موفقيت او را بپرسد. ريچارد در 
و در جوا  گفت كه بعد از بريدن هر دروت، انكدكي اسكتراحت   

قكدر   كند. ناگهان آلن دريافكت آن  همان حال تبر وود را تيز مي
 شود كه فرصتي بكراي دسكت از ككار    سرگرم انداوتن دروت مي
 كند. ا نميكشيدن و تيز كردن تبرش پيد

ب يار مهم است كه به دنبال فشار ناشي از كار سنگين، دسكت از      
كار بكشيم و هر از چند گاهي استراحت كنكيم. بكراي مكدتي در    

ذهن وود مراقبت كنيد. زمكاني   كارتان وقفه بيندازيد و از ج م و
را صرف رشد شخصيتي وود كنيد تا هم پيشرفت و هكم در افككار   

د. به اطراف وود بنگريد، وواهيد ديكد ككه   وود تجديد نظر كني
اد هاي زيادي چاپ و مو كتا  ،شوند ار ميسمينارهاي زيادي برگز

شكوند. عكادت كنيكد ككه در      آموزشي فراواني وارد بازار مكي 
 هاي مفيد و وواندني باشيد. جوي كتا و ج ت

 «كوتاهي زندگي، ترجمه مرجان توكليهايي به  داستان»
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 دهايي كه حرف ندار حرف
 را. «هم سكوت»را دوست دارم،  «همه هم» ♣
 را نزن. «حرف، ك ي»را نزن، با  «حرفِ ك ي» ♣
 .«دل به دريا زد»، «رسيدن به وانه»رودوانه براي  ♣
 بود! «ووا  سنگينش»، «جرم سنگينش» ♣
 كنند. «باز»فكر نكن، تا رويت ح ا   «ب ته» ♣
 شود. نمي «ووش پ ند»، «وودپ ند» ♣
 كردم! «شك تن»، سكوتم را راضي به «وشزبون و»با  ♣
 آدرس را بلد است. «هانگيز»باشد،  «زمينه» ♣
 چشمنوازي وواهي يافت.»  انداز چشم»، «انداز دست»پس از  ♣
باال »را به عنوان موفقيت  ، دستش«دست نكشيد»وقتي از تالش  ♣

 .«كشيد
 راه حل است. «تنها»گاهي نه تنها بد ني ت بلكه  «تنهايي» ♣
 .«وجالت كشيد»، «دردم را بكش»وقتي به نقاش گفتم  ♣
 نوي د. مي «پر رن  و ووانا»، «رسر به زي»قلم   ♣
 است! «شبارَ»مشخص شد چي  «ابرو در هم كشيد»وقتي ابر،  ♣
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 است! «شرمايه»است، زوم زبان  «سرمايه»زبان ووش  ♣
 نو ديدار دارم. «اي روزنه»با  «روزانه» ♣
 !«انداوتي»، چرا دور « تياندوو»اي كه  تجربه ♣
 اهد.وو مي «ت مل»وواهد گفتن،  مي «تحمل»شنيدن،  ♣

 «علي درويش»
 توقف در زنجان

اين غار كه از زيباترين غارهاي ايكران اسكت، در       وور غار كتله
 كيلومتري گرما  از توابع شهرستان 5كيلومتري زنجان و در  135

يكد از ايكن جاذبكه    ودابنده قرار دارد. م ير معمول بكراي بازد 
زرين آباد به گرمكا    جاده زنجان به ودابنده در امتداد طبيعي،
كه در بروي نقاط آن گِكل  رس   وور غاري آهكي غار كتله است.

ها و  اين غار به دليل وجود استاالكتيتقابل مشاهده است. زيبايي 
هاي غار ديده  يبا در آن است كه در تمام گذرگاههاي ز استاالگميت

ند. والص بودن آه  موجب شفافيت آنها و در نتيجه عبور شو مي
، تعكدد  هاي اين غار شود. يكي ديگر از زيبايي ها مي از قنديل نور

 هاي كم نظير در جهان است. طبقات آن است كه از نمونه
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اين گنبد عظيم در مركز سلطانيه واقع شده است.     گنبد سلطانيه
ي و ي  هزار و ششصد تُكن  متر 13گنبد سلطانيه به واطر ارتفاع 

هكا بكه    ه مغولتواند يكي از عجايب دنيا باشد. زماني ك وزن، مي
ايران سرازير شدند، هر ساله دشت سلطانيه شكاهد بكر افراشكتن    

رداران او در تاب تان به ح كا   چادرهايي بود كه م كن شاه و س
فت. پس كه ارغون تصميم به ايجاد شهري در آنجا گر آمد تا اين مي
انجام مركز اين شهر ساوت و سكر  اي در مرگ او، اولجايتو قلعهاز 

سلطان محمد ودابنده معماران و مهندسان را جمع كرد و گنبكد  
بنده اين بود كه مرقد سلطانيه ساوته شد. قصد سلطان محمد ودا

( را به اين مكان انتقال دهكد ولكي چكون بكا     :حضرت علي )
 امگاه وود اوتصاص داد.مخالفت علما مواجه شد، اين بنا را به آر

نماي ساوتمان، تقليدي از معمكاري سكلجوقي و معمكاري آن        
است. گنبد سلطانيه پكس از   بخش بناهاي مهم رن انس بوده الهام

صكوفيه اسكتانبول،   اريا دلفيوره ايتاليا و م جد اياكلي اي سانتا م
سومين گنبد بزرگ جهان است. اين بنا در طبقه همكف و طبقه اول 

ي شكل نزدي  به م تطيل و در طبقات دوم و سوم شكل هشت دارا
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ايران است.  ضلعي منظم است. گنبد از نظر تزيينات، اوج معماري
كاري كاشي شامل تزيينات آجري، گچبري و ترين تزيينات آن عمده

آيكد.   دوره به شمار مكي  گاه هنرمندان آناست كه به منزله دانش
 كنند. مي رانش گنبد را ونثيبنا نيز نيروي  هشت مناره آجري اين

 «هاي گردشگري ايران، مسعود سنوبري جاذبه»
 پس از شنا

تواننكد بكه    ي موجود در آ ، عالوه بر لباس ميتمام مواد شيمياي
 را هاي پوستي مختلفي وست شناگران هم بچ بند و ناراحتيسطح پ
هاي پوستي بر اثر تماس مكرر  د كنند. احتمال ابتال به ناراحتيايجا
هكاي پوسكتي،    افرادي كه زمينه ابتال به ح اسيتا آ  استخر در ب

ساير افراد است. ممككن   پوست و اگزما را دارند، بيشتر از وشكي
مكواد شكيميايي    است پوست چنين افرادي به دليل وجود كلر يكا 

دليكل   دچار وارش و التها  شود. به همين موجود در آ  استخر،
روج از استخر و پيش از پوشيدن از و الزم است افراد بالفاصله پس

لباس، بدنشان را به ووبي آبكشي كنند تا كلر و مكواد شكيميايي   
موجود در آ  استخر از بدن آنها پاك شود. به اين ترتيب احتمال 

 شود. به تحري  پوستي در شناگران كم ميابتال 
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مواد شوينده مختلف پس از شكنا   الزامي در ش تن بدن با    اگزما
د. توصيه ما به افرادي كه دچار وشكي پوست ه تند و وجود ندار
برند، اين است ككه پكس از    رنج مي از اگزماهاي پوستي هم احياناً

مواد  توانند از ها با آ  بشويند و تا جايي كه ميشنا پوست وود را تن
نكنند تا وشككي پوستشكان تشكديد     شوينده و پاك كننده استفاده

بايد از ي   كنيد كه حتماً س ميود. اگر شما وسواس داريد و حنش
ككار را پكس از    پاك كردن پوست استفاده كنيد، اينشوينده براي 
ان تن در استخر و وارج شدن از آن، در حمكام منزلتك  فدوش گر

هاي موجود در استخرها با كيفيت و  انجام دهيد زيرا بيشتر شوينده
فراد . البته اشوند ند و باعث وشكي بيشتر پوستتان ميمرغو  ني ت

هاي مخصوص پوست وود را  توانند شوينده داراي پوست وش  مي
ح اسيت به استخر ببرند و بدنشان را با آنها ش تشو دهند تا دچار 

 و وشكي بيشتر پوست نشوند.
 «دكتر بهروز باريكبين، مجله سالمت»

 الديننصر يفالط
 الدين آمدنكد و از او  اي از افراد شهر پكيش نصكر   روزي عده

الدين تا وواسكت جكوا    ارزد؟ نصر مي دنيا چه اندازه پرسيدند:
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اي را از آنجا عبور دادند. او به تابوت اشكاره ككرد و    دهد، جنازه
اين شخص بپرسيد كه دنيكا را تكرك    گفت: اين موضوع را بايد از

 كرده است.
 د تا بفروشكد. هكر   الدين وري را با وود به بازار برروزي نصر

شكد، وكر    از جلو به ور نزدي  مي آمد، اگر كس براي وريد مي
از پشكت  وواست او را گاز بگيرد. اگر  كرد و مي دهانش را باز مي

خصي جلو آمكد و  زد. در اين حال ش آمد، به او لگد مي سر ور مي
تواني با اين وضع ور را بفروشي. او گفت:  گفت: نمي الدينبه نصر
نند من م بداوواهم مرد يز قصد فروش آن را ندارم، فقط ميمن ن

 كشم. از دست اين ور چه مي
 راه  اش به رف وانهالدين قوري زيبايي وريد و به طروزي نصر

افتاد. در راه با وود فكر كرد: اگر قوري در وانه شك ت، چينكي  
قدر با وود فكر كرد تا  را بند بزند؟ آن جا بياورم تا آنبندزن از ك

 ازار ه كتم و وو  است حاال ككه در بك   به اين نتيجه رسيد: ب يار
 چيني بندزن نيز اينجاست، وودم قوري را بشكنم و بدهم بند بزند.
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   اش وكارج شكد و در ويابكان     نصرالدين نصف شكب از وانكه
ن وقت شكب در كوچكه و   گشت. داروغه او را ديد و پرسيد: اي مي

اليت نكند، سر شكب  الدين گفت: ودا مبت كني؟ نصر ويابان چه مي
د، چند ساعت است كه به دنبالش بم پريدفعه ووا ووابيدم ولي ي 

 رسم. گردم ولي به گردش نمي مي
 اي بكود ككه ناگهكان     زي نصرالدين در حال عبور از كوچهرو

رد برگشت و به او چشمش نديد و به ي  مرد گردن كلفت تنه زد. م
م الدين اندكي اي تاد و به مرد نگاه كرد. دو قكد ناسزا گفت. نصر

گويي؟ مرد ي  قدم جلو آمكد و   اسزا ميجلو رفت و گفت: به من ن
الدين دو قكدم  گويم. نصكر  مي گفت: نخير، به پدر و مادرت ناسزا

 عقب رفت و گفت: ببخشيد، ويال كردم به من ناسزا گفتيد؟
 «نسب قادري»


