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 امانتي عزيز
دومين ماه از يازدهمين سال عمر بشري در حالي آغاز شدده كده   

نتي بزرگ را بر دوش خود احساس همكاران ماهنامه، سنگيني اما
رادي كده  كنند. اين امانت چيزي نيست جز وظيفه خدمت به اف مي

ديگري به خط بريل در اختيار ندارند.  نشريه بشريماهنامه به جز 
خادمان شما درماهنامه طي ده سال گذشته همواره تالش كردندد  

هاي شما عزيزان باشدد. اگدر    نشريه مطابق با نيازها و خواسته اين
محقق نشده، به يقين ناشدي از تدوان و امكاندات     اين هدف كامالً

غم يداران  و تمام هم ،دهيم . به شما اطمينان ميما بوده است اندك
ماه بر تنوع و عمق مطالب نشدريه افدزوده   ه هربشري اين است ك

ف اهدد اهاي خود، راه تحقق  شما هم با بيان نيازها و خواسته شود.
 بشري را هموار كنيد.

به خط بريل در ايران منتشر شده  تا كنون چند نشريه 61از دهه     
خصوص مشكالت شديد مدالي و  داليل مختلف ب پس از مدتي به و

ده سدال گذشدته    در اند. اگر بشدري  هكمبود امكانات تعطيل شد
بدين سبب است كه همده   ،وقفه به خدمتگزاري شما مفتخر بوده بي

گذرانند و نه تنهدا   را از راه شغل ديگري مي يارانش زندگي خود
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 هداي  ز بشري ندارند بلكده دل پداك و دسدت   چشمداشت مالي ا
 عنوان هديه به صحنه خدمت آوردند. مهربانشان را هم به

كه پس از گذشت يك دهه، بشري در برابر صاحبان  يتعواقاين     
اصلي خود سربلند مانده، نشان دهنده اعتماد و اطمينان خدانواده  

كند زيرا  وظيفه ما را دشوارتر مي نابينايان به آن است. اين اعتماد
دگان خاموش از مشتركان نشريه، خوانن باور داريم اگرچه بسياري
راي همداهنگي در امدر   هدم بد   بدار آن  هستند و تنها سالي يدك 

گيرند امدا بسديار دقيدق و     اشتراك با دفتر ماهنامه تماس مي حق
 و رعايت نياز و سليقه آنان كار آساني نيست. ريزبين هستند

اي هد  خواهد به خواسته بشري مي با توجه به نبود نشريه مشابه،    
دانيد كه ايدن امدر    دانيم و مي همه مخاطبانش پاسخ دهد اما مي

بهتدرين  » شود پس با توجه به مثدل معدروف   ي نميدرصد عملصد
و بشري سدط  متوسدط تحصديلي     «كارها رعايت حد وسط است

دهد. دست ما را بگيريدد و در   آگاهي مخاطبان را مالك قرار مي
 ادامه راه ياريمان كنيد.

 «سپيدار»
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 حشر قرائت
آيده   24كدريم، مددني و داراي    ونهمين سوره قرآن حشر، پنجاه

 است.
هر كس سوره حشر را »است:  ( روايت شده9مبر اكرم )از پيا    

هداي آن و   حجدا   قرائت كند، بهشت و جهنم و عرش و كرسي و
هاي هفتگانه و هوا و بادها و پرندگان و  و زمين هاي هفتگانه آسمان

گان، همگي بر او درود و رشيد و ماه و فرشتها و خو كوه درختان و
كنند و اگر  ت و آمرزش ميفرستند و براي او طلب مغفر صلوات مي

حشر، از دنيا برود شدهيد محسدو    همان روز يا شب قرائت سوره 
 «شود. مي
، كندد هر كس سوره حشر را قرائدت  : »ايشان همچنين فرمودند    

 «عضو حز  ا... است كه رستگارانند.
اسم اعظم خدا در شدش آيده   »( همچنين فرمودند: 9يامبر )پ    

 «سوره حشر است.آخر
اسمي است كه دستيابي به آن، د اسم اعظم خداوند،شو يادآور مي

   ل كرده و به بسياري ازدعنوي را حدبسياري از مشكالت مادي و م
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 توان دست يافت. مقامات مي
ر سوره حشهر كس آيه آخر »ايشان در جاي ديگري فرمودند:     

بميرد، بهشدت بدر او    روز و شب را در شب و روز بخواند و در آن
 «شود. واجب مي

هر كس در عصرها »( آمده است: :از امام صادق ) در سخني    
اي را بدا   شر را قرائت نمايد، خداوندد فرشدته  سوره الرحمن و ح

 «.كندكند تا صب  از او مراقبت  شمشير برهنه مأمور مي
 شود دنيا تعطيل نمي

هاسدت كده برايدت     ام و هفتده  دنيا آمده هاست كه به خدايا! سال
نويسم.  م چرا هستم و چرا برايت ميدان نويسم اما هنوز هم نمي مي
و قرار است روي اين زمين گِدرد  ام  دنيا آمده دانم براي چه به نمي
آمدم، چه كسي جداي خدالي    دنيا نمي كار كنم. راستي، اگر به چه

رد كه من باشم يا ك براي دنيا چه فرقي مي اصالًكرد.  مرا حس مي
بدودن مدن   كدس متوجده ن   نباشم. دنيا آنقدر شلوغ است كه هيچ

 شود. نمي
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و همه چيز به افتد  كه بميرم، مطمئنم هيچ اتفاقي نمي بعد از آن    
شدود و خورشديد    رود. باز هم صب  مدي  خوبي و خوشي پيش مي

شدان   م ستاره، سر و كلده شود و يك عال آيد. باز هم شب مي درمي
آيد و زمستان. دنيا  شود و تابستان، پاييز مي شود. بهار مي پيدا مي

كدار مهمدي    شود اما قرار است چده  كس تعطيل نمي هيچ خاطر به
انجام بدهم؟ حاال كه هستم، كاري كه به خاطرش مدرا آفريددي   

 چيست؟
 56خوانددم. بده آيده     را مدي  «الذاريات»امروز داشتم سوره     

 «انس را جز براي عبادت نيافريدم. جن و»رسيدم، آيه اين بود: 
 «عرفان نظرآهاري»

 اي خاك پاك طوس
 اي خاك طوس! مدفن سبط پيمبري

 للعجب كه فرشي و از عرش برترييا
 فرشي ولي به رفعت باالتري ز عرش
 خاكي ولي ز پاكي، دّر و گوهري
 مِسِ وجود، زر شود از كيمياي تو

 ن گوگرد احمريكه معد پندارم آن
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 پيروزه پروري چه بود پيش خاك تو
 اي خاك پاك طوس، تو خورشيد پروري

 خورشيد پروريدن هم نيست شأن تو
 زيرا كه مضجعِ خلف الصدق حيدري
 اي آستان عرش نشانِ خديو طوس
 در محكمي پايه، چو سد سكندري

 وحشييهم گاه لطف، ضامن آهوي 
 هم وقت قهر، بيشه حق را غضنفري

 ط مصطفايي و هم نسل مرتضيهم سب
 هم والي واليت و سلطان كشوري
 هم خازن بهشتي و هم حاكم جحيم
 هم شافع گناهي و ساقي كوثري

 هم هشتمين امامي و هم اولين ظهور
 جعفري بن هم صلب پاك طيب موسي

 هم آسمان به حكم تو گردد به گردِ خاك
 هم آفتا  از تو كند نورگستري
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 خواجگيباشد غالميِ سر كوي تو 
 باشد گداييِ در لطفت توانگري

 به پا دلَخَخاري كه زايران درت را 
 تر بود ز قاقُم و ديباي شُشتري خوش
 كه زاده پاك هما بود «طر »شاها 

 آموخت در ثناي تو رسم سخنوري
 «طرب شيرازي»

 اصل از ياد رفته
جمع كرد تا براي آنها داسدتان   اي، همه مردم شهر را حكيم فرزانه

چند روز قبدل، مريددان     ل فراموش شده را بازگو كند. ازيك اص
رو  د. از ايدن حكيم در سراسر شهر جار زدند و مردم را آگاه كردن

 ،در روز موعود براي شنيدن حكايت فرامدوش شدده   جمع كثيري
رفدت و گفدت: روزي روزگداري    گرد آمدند. حكيم باالي منبدر  

پس ان شد، سكرد. بعد از گذشت مدتي جو اي زندگي مي بچهپسر
ت كار كرد، سپس خانده  سرع ازدواج كرد و صاحب فرزندي شد. به

گاه حكيم ساكت شد.  پا كرد. آناي براي خود دست و  و تجارتخانه
مردم ابتدا كمي صبر كردند، عاقبدت عصدباني شددند و فريداد     
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 حكيم به نشانه تأسف سري تكان داد و «خو ! كه چي؟»كشيدند: 
زنددگي خدود    اين داسدتان  ن بپرسيدكه چي را از خودتا»گفت: 

 «شماست!
هدف از آفرينش انسان فقط همدين   راستي، كه چي؟! آيا واقعاً    

چيزهايي بود كه حكيم گفت؟! بايد گفت اين حكديم فرزانده بده    
 كل ممكن مردمان شهرش را پند داد.بهترين ش

 «من منم، اميررضا آرميون»
 شكست و موفقيت

اندد،   به همان اندازه كه موفق بوده وفقهاي م بسياري از انسان* 
 اند. شكست هم خورده

كند براي دفعه بعد  تنها درسي است كه به شما كمك مي شكست* 
 آماده باشيد.

 سفر است. ؛موفقيت، مقصد نيست* 
ت بلكده  بر ديگدران نيسد   موفقيت به معناي تسلط و حكمراني* 

 هاي خودتان است. احاطه و كنترل بر توانايي
ما تنها به شخص خودتان ارتباط ندارد بلكه به تدأثير  موفقيت ش* 

 مثبت شما بر زندگي اطرافيان نيز مربوط است.
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مشغول بودن با مفيد بودن فرق دارد و شاد بودن با موفق بودن * 
 متفاوت است.

شما حق داريد شاد باشيد اما به خود شما بستگي دارد كده بده   * 
 درستي از آن برخوردار شويد.

از شما برتدر  اي خاص  كنيد، در زمينه كه مالقات مي هر كس را* 
تي داريم. آنچه بده درد ديگدران   هاي متفاو است. همه ما توانايي

 آيد. به كار شما نمي خورد، لزوماً مي
ر باره خودتان هسدتيد، د ماني كه نگران طرز فكر ديگران درز* 

 كنيد. واقع به طرز فكر خودتان فكر مي
 «فقيتسولماز فروتن، مجله مو»

 در پس هر اتفاق
ر خردمنددي  كرد كه وزيدر بسديا   روزگاري پادشاهي زندگي مي

. از جملده  رفت، وزيدر همدراهش بدود    داشت. پادشاه هر جا مي
 «پسِ هر اتفاقي، حكمتي نهفته اسدت. در : »پندهاي وزير اين بود

اي برايش رخ داد. او بده   روز پادشاه قصد شكار كرد و حادثهيك 
اي خودش زد و مجروح شد. نظر وزيرش را نسبت اشتباه تيري به پ
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قبله عالم به سدالمت! در   »به اين ماجرا جويا شد. وزير جوا  داد:
 «پس هر اتفاقي، حكمتي نهفته است.

داد وزيدر را بده زنددان     پادشاه سخت عصباني شد و دسدتور     
خدو !  »ز او پرسديد: بيندازند. در زندان به مالقات وزير رفت و ا

وزير بار ديگر همان جوا  گذشته خود را «كني؟ ر ميحاال چي فك
داد وزير همچندان در   تكرار كرد.با شنيدن اين پاسخ، شاه دستور

بار بددون   چندي بعد پادشاه به شكار رفت البته اين زندان بماند.
وار در آمد. مخطول راه، به اسارت يك قبيله آد در همراهي وزير.

اش  شدب آمداده   تا براي شام خوارها او را به چادرشان بردندآدم
ندازند، بدا دقدت اعضداي    يشاه را در ديگ ب كه كنند. پيش از اين

بدنش را يك به يك بررسي كردند. آنها زخم روي پداي شداه را   
نظر كنندد و او را در   و تصميم گرفتند كه از خوردنش صرفديدند 

 جنگل به حال خود رها كنند.
غذايي معيدو    ،داد زه نميسنت قبيله آدمخوارها، به آنها اجا    

بخورند. بر اين اساس، پادشاه به خاطر زخم روي پايش، غدذايي  
نبود. در همان زمان بود كه شاه به صحت پندد حكيمانده    خوردني
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برد. وزير نيز از مرگ نجات پيدا كرد زيرا اگر شاه او را  وزيرش پي
يت شكار برود و در نها زنداني نكرده بود، ناگزير بود همراهش به

 خوارها شود.نصيب آدم
دهدد، حكمتدي    اتفاقي كه در زندگي انسان رخ مي در پس هر    

شود آن اتفاق هميشه به سود ما تمام شود.  نهفته است كه باعث مي
يد تمام تجربيات گذشته ما، ياب اگر در اين جمله دقيق شويد، درمي

امروز در اند كه ما را به جايگاهي برسانند كه  رو اتفاق افتاده از آن
آن قرار داريم و همواره خير و صالح ما در همان اتفاقدات بدوده   

سدازند.   بهتر مدي هايي  مامي تجربيات گذشته، از ما انساناست. ت
شويم، به چشدم   رو مي ، هر چالشي را كه امروز با آن روبهاينبنابر

 دهد. ما را به سوي مرحله بعدي سوق مي رويدادي ببينيم كه
 «كوتاهي زندگي، ترجمه مرجان توكليهايي به  داستان»

 يقين دارم كه
فراموش كردن خطا و به خاطر سپردن لطف ديگران، هر دو به  ◄

 يك اندازه مهم هستند.
كاري كه از انجام آن لذت ببري، به اندازه تفدري  لدذتبخش    ◄

 است.
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 اگر تنها به خودت فكر كني، بدبختي تو تضمين شده است. ◄
د، بهتر اسدت  شوي وستشان داريد جدا ميافرادي كه د وقتي از ◄

آميز باشد چون ممكن است ايدن آخدرين    آخرين كلماتتان محبت
 بينيد. باري باشد كه آنها را مي

درك راه درست به مراتب نياز به خالقيدت بيشدتري دارد تدا     ◄
 نادرست. تشخيص راه

 حسادت، دشمن خوشبختي است. ◄
مدن بده آنهدا اجدازه      كنند كه مي گونه رفتار افراد با من آن ◄
 دهم. مي
 توانم رهايش كنم. توانم تغيير دهم ولي مي گذشته را نمي ◄
 گذرد. تر مي ش سريعشود، زمان براي تر مي آدم هرچه مسن ◄

 «فراهاني آوري دكتر عليرضا جالليگرد»

 گلچين كلماتور
 دهند. ظات گذران زندگي را به هم پاس ميضربان قلب، لح ♣
عمرهاي سپري شدده، احسداس پيدري     معبه اندازه حاصل ج ♣
 كنم. مي
 مطالعه در گورستان، احتياج به ورق زدن سنگ قبرها ندارد. ♣
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 عمري بين درِ ورودي و درِ خروجيِ زندگي، سرگردان بودم. ♣
 كشد. به چهره مي خورشيد هنگام طلوع، ماسك گل سرخ ♣
 قبل از خودكشي، قاتل و مقتول را در مقابل آينه به هدم نشدان   ♣

 داد.
 سايه همه نژادها، به يك رنگ است. ♣
 كند. باز مي خورشيد، مچِ شب را با روشني روز ♣
 .كشد آبتني ماهي، يك عمر طول مي ♣
 سطل زباله، سالن غذاخوري سگ و گربه است. ♣
 در آستانه درِ خروجي زندگي، جسدم را جا گذاشتم. ♣
 هاي خاموش، همديگر را ببينند. گذارد چراغ شب نمي ♣
باريده را براي گل تشنه بازگو ناودان با سكوتش، حكايت باران ن ♣
 كند. مي
 نويسي روي سنگ قبر، يك عمر فرصت داريم. براي نام ♣
 رسانند. سرايي به صب  مي ا شب باراني را با نغمهه ناودان ♣
 كشد. اي باراني، انتظار باغبان را نميگل تشنه، در هو ♣
 پرندگان دوست دارم.قفس خالي را به اندازه همه  ♣

 «پرويز شاپور»
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 تر اصول زندگي آسان
افراد زيادي هستند كده      دهيد كار و قول خود را با هم تطبيق

كنندد كده    را قبول مي نظر از كارهاي اصلي خود، كارهايي صرف
شدهر و از   اطرافها از  . بعضيهستند  براي آنها ارزش قائل واقعاً

وچكي را در شدهر بده عهدده    كار كد  آيند و مي روستاها به شهر
 كده كدار بدا    گيرند در حالي ها حقوق كمي مي گيرند. بعضي مي

دهند. اگر شما دنبال معناي زنددگي هسدتيد و    ارزشي انجام مي
عيت خود را مشخص كنيد و ايدن  مايليد راهتان را تغيير دهيد، موق

توانم به هدفم برسم؟ چگونه  مي ها را از خود بپرسيد: چگونه سؤال
توانم بين كدار و قدول    نم به قول خود عمل كنم؟ چگونه ميوات مي

 خود تعادل برقرار كنم؟
فكر كنيد و فكرتان را روي يك كاغذ بزرگ بنويسديد. بگذاريدد   
فكرهاي گوناگون به ذهنتان روان شوند. خالق باشيد و به دنبدال  

هست زيرا ديگران ايدن  ها بگرديد. امكان تغيير در زندگي  حل راه
 اند. ردهكار را ك

 كنيم،  وقتي احساس افسردگي مي    شار دهيددكمه توقف خود را ف
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تدرين و عزيزتدرين كسدان خدود      ديدك اغلب آن را به گردن نز
حالت ذهن خدود را   اندازيم. راه حل پيشنهادي برايتان داريم. مي

كار بايد  بافي بيرون بياييد. براي اين بشناسيد و سعي كنيد از منفي
د كه وجود دار اي ا فشار دهيد. تصور كنيد دكمهر دكمه توقف خود

 . ايدن دكمده خيدالي بدراي    «ايست» ؛روي آن نوشته شده است
براين كندد. بندا   ي، چرخش احساسات شما را متوقف مدي ا لحظه
توانيد احتياجات فوري خود را تشخيص دهيد و تصميم بگيريدد   مي

يدك   اولويت هستند: صحبت كردن با در يك از اين موارد كه كدام
توانيدد   اين ترتيب مي به مهرباني. و بودن، نوشيدن چاي نفر، تنها

احتياجات خود را با ماليمت بازگو كنيد و شدريك زنددگيتان بده    
انتظدار   احساسات شما درست همان پاسدخي را خواهدد داد كده   

 داريد.
 «انشناسي ساده، ترجمه سپيده خليليرو»
 در محضر والدين
رگان ديدن، علمدا، جامعده شناسدان و     بز    احترام به پدر و مادر

ها در روابط اجتماعي  امعه بر لزوم رعايت احترام انساننخبگان ج
فدراد  كنند، گاهي برخي از ما در برخورد بدا ا  تأكيد ميتوصيه و 
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و خدود را   يمده نشان مي از خود اي مختلف، چنان رفتار محترمانه
نوان نمونده و  دانيم كه گويي بايد از ما به ع چنان مبادي آدا  مي

نام برده شود امدا از رعايدت    الگوي عيني رعايت آدا  اجتماعي
ي در برخورد با اعضداي  ترين اصول رفتار سنجيده اجتماع هييبد

اگر سالم كردن، رعايت  خصوص پدر و مادر غافل هستيم.خانواده ب
خود در قبدال   هاي سئوليتمگفتن، انجام وظايف و  اد  در سخن

است، رعايت اين اصول در بداره والددين   ديگران امري ضروري 
 چندين برابر سايرين واجب است.

   اد  احوالپرسي، عذرخواهي در صورت اشتباه و تشدكر را در
برخورد با پدر و مادر قبل از ديگران و بيش از ديگدران رعايدت   

 كنيد.
   حفظ حرمت سن پدر و مادر از واجبات است. به شخصيت ايدن

. ديدر  بگزاريدد و مدير خانواده احترام دو عزيز به عنوان بزرگ 
احتدرام بده اطدالع آندان      آمدن و رفت و آمد خود را با كمال

 برسانيد.
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      نه پدر وظيفه دارد تا آخر عمر مثل يدك عدابر باندك بدراي
است نقش يك خددمتكار را   ،فرزندانش عمل كند و نه مادر موظف

ن سدهيم  آ همه اعضاي خانواده بايد در اداره در خانه بازي كند.
كنندد،   محبتي كه پدر و مدادر در حقشدان مدي   باشند و در قبال 
 قدردان باشند.

   اگر قرار است كسي را به خانه دعوت كنيد، پيش از انجام ايدن
 دعوت، والدين شما بايد از آن مطلع باشند.

      تشكر از پدر و مادر را به روزهداي مخصدوص ايدن دو عزيدز
ل هم به هر شدكل ممكدن دل   محدود نكنيد و در ساير روزهاي سا

آنان را شاد كنيد و نشان دهيد كه وجودشان تا چه اندازه برايتان 
 حياتي و مهم است.

 كه والدين از شما بخواهند كاري برايشدان انجدام    پيش از آن
دهيد يا چيزي برايشان تهيه كنيد، خودتان اقدام كنيد. ايدن امدر   

 ت.مستلزم دقت و توجه شما به زندگي والدين اس
 اي با پدر و مادر سخن بگوييد كه گدويي آندان هرگدز     به گونه

 ان به تندي سخن  داند. هرگز با آن مرتكب خطايي در زندگي نشده
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ديگران مراقب سخنان و رفتارتان با والددين باشديد    نگوييد. نزد
زيرا ممكن است بيان يك كلمه نسنجيده و نپخته، دل نازك آنان را 

 بشكند.
 «يدرضا غيورينعمتي و حمليال پور»

 خاطرات رجال سياسي
 اعظم آلمان بود، وزيدر خارجده   در زماني كه بيسمارك صدر

انگلستان به آلمان مسافرت كرد و روزي به خدمت بيسمارك رفت. 
وزير كه از مصاحبت بيسمارك خوشش آمده بود، مدت طدوالني  
نزد او ماند و از هر دري سخن گفتند. در ميدان صدحبت، وزيدر    

هاي مزاحمي كده   يس از بيسمارك پرسيد: شما با آدمخارجه انگل
كنند،  ته، وقتتان را تلف مي و بي سر هاي آيند و با حرف نزدتان مي

كنيد كه شرشان را از سر خودتان كدم كنيدد؟    چگونه برخورد مي
بيسمارك در جوا  گفت: خيلي ساده است. به پيشخدمت خود در 

آدم  ،كه ديدد  محض آن ام. او به دهدستورهاي الزم را دا اين باره
گويدد:   آيدد و مدي   بيش از حد وقت مرا گرفته، پيش ميسمجي 

اند! هنوز حرف بيسمارك تمام  امپراطور شما را فوري احضار كرده
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اطور شدما را بده   نشده بود كه پيشخدمت آمد و گفت: قربان، امپر
 اند! فوريت احضار كرده

 پيانيسدت و   «رِوسدكي پادِ»ايان جندگ جهداني اول،   پس از پ
هايش بدراي اسدتقالل و    نگساز بزرگ لهستاني، به پاس كوششآه

ور انتخا  شد. وزير اين كش عنوان اولين نخست آزادي لهستان، به
 رؤسداي بدا حضدور    1919كده در سدال    «ورساي»در كنفرانس 

وزيدر فرانسده بدا     اي پيروز تشكيل شد، كلمانسو نخسدت ه دولت
زيدر فرانسده از او پرسديد: آقداي     پادروسكي آشنا شد. نخست و

پادروسكي، شما با پادروسكي، پيانيست مشهور، نسدبتي داريدد؟   
نخست وزير لهستان گفت: خودم هستم. كلمانسو با حيدرت گفدت:   

كردم مردي به آن بزرگي، نخسدت وزيدري را    تصور نمي عجب!
 قبول كند!

 «محمود برآبادي»
 هاي دانش روزنه
 ر روي زمين است. بزرگي قلب اين ترين جانو نهنگ آبي، بزرگ

هاي آن بده   كر به اندازه يك ماشين كوچك و رگپستاندار غول پي
 تواند در آن شنا كند. مي قدري بزرگ است كه انسان به راحتي
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 ًهاي ديگر اسدت ولدي   نور شبيه درخشندگي كرم شبتا  كامال
 گفتده  «نورافشاني سرد»گونه نورافشاني،  ندارد. به اين اصال گرما

شود  ايجاد مي «لوسي فرين»اي به نام  ن نور بر اثر مادهشود. اي مي
مداده بدا اكسديژن    كه در بدن كرم شبتا  وجود دارد. وقتي اين 

 درخشد. شود، مي تركيب مي
 111هاي يك نوع از مورچده، بديش از    سرعت حركت آرواره 

 خصدوص ه باالترين سرعت ثبت شده در كيلومتر در ساعت است ك
م بدن در بين تمامي موجودات زنده است. نيروي وارد حركت اندا

برابدر   111شده توسط حركت سريع آرواره اين مورچده حتدي   
 نيروي وزن اين موجود كوچك است.

 آبي، بيشتر از شتر است. مقاومت موش صحرايي در برابر بي 
 مدداد بدود، سدنگيني يدك      اگر تار عنكبوت به كلفتي مغز يك

 كرد. را تحمل مي هواپيماي بزرگ بويينگ
   علت سپيدي موي سالمندان: هر رشته موي سر با يك ريشه بده

پوست سر متصل است. ريشه مو درست در زير سط  پوست با يدك  
يا پيداز مدو احاطده     «فوليكول»افتي لوله مانند به نام ساختمان ب
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اي به  رنگدار هستند كه ماده هاي ها حاوي سلول شود. فوليكول مي
كه  اي پوست در افرادي نند. رنگ قهوهك را توليد مي «مالنين»نام 

اي پوست افراد با پوست روشن پس  پوست تيره دارند يا رنگ قهوه
از برنزه شدن هم ناشي از آن است. ميزان مالنين پياز مو، تعيدين  

هاي مختلف مو از سياه تا قرمز و بلوند است. با افزايش  رنگ كننده
ميرندد و موهدا شدروع بده      و مدي هاي رنگدانه پياز م سلول سن،

 كنند. اي شدن مي ، سفيد و نقرهيرخاكست
 بيني است نده زبدان. زبدان فقدط      مزه غذاها بيشتر مربوط به
شود اما مزه  شيريني، ترشي و تندي را متوجه ميهاي شوري،  طعم

چيزي كه ما بده عندوان مدزه سديب      دهد و سيب را تشخيص نمي
رما بدراي همدين وقتدي سد    شناسيم، بوي آن است نه طعدم.   مي
 شويم. يم، طعم اكثر غذاها را متوجه نميخور مي
 گدرم نمدك مصدرف     61تدا   51نده بدين   در قديم مردم روزا
ي نگهداري مواد غدذايي  كردند. علت اين بوده كه از نمك برا مي

گرم نمك در روز مصرف  6تا  5ن شده است. امروزه بي استفاده مي
 شود. مي

 «گردآوري: ايران پرنده»
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 كردشهريور در شهر
حاشديه  رود در  اين پل در گلوگاهي روي زايندده     خان پل زمان

هاي ايل قشقايي سداخته   خان از خان شهر ساسان و به دستور زمان
م سدال، آ  زايندده رود را عبدور    دهانه اين پل در تمدا  شد. دو

هداي آن جهدت      آن، آجر، گِل و گچ بوده و پايهدهند. مصال مي
متر طول دارد و  22سنگ بنا شده است. اين پل حدود استحكام از 

ليه سداخت  دهند اما تفكر او قدمت آن را به دوره صفوي نسبت مي
از گردد. طبيعت زيباي اطراف اين پدل،   پل به دوره ساساني برمي

آيدد. دهكدده    به شمار مدي  و تفرجگاهيگردشگري  هاي جاذبه
اي واحددهاي  ي زاگرس در مجاورت اين پل بنا شده و دارتسياح

 اقامتي است.
كرد قرار شهر كيلومتري 8در  اين قلعه در چالشتر    قلعه چالشتر

دارد و مربوط به دوره قاجاريه است. قلعده چالشدتر تلفيقدي از    
معماري دوره قاجار با معماري اروپا است. معماري سردر قلعه بده  

كند. سده ايدوان    ع زياد، توجه گردشگران را جلب ميدليل ارتفا
نشين آن باالتر از سداير   لعه ساخته شده كه ايوان شاهوندار در قست
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 هاي سنگي با نقوش اسليمي ها است. تزيينات بنا شامل ستون ايوان
را  حجاري و آجركداري اسدت. انددروني آن   تزيينات گچبري،  و
سدنگي   هداي  ارهنامند. در زيرزمين بنا نيز از مي «عمارت ستوده»

يك حمدام خصوصدي نيدز     دارايمنقش وجود دارد. اين عمارت 
و زندگي و حمام  شناسي، سنگ، كار هست. امروز چهار موزه مردم

 است. «خان رحم خدا»خان در آن داير است. نام ديگر قلعه 
كرد  شهر «سورك»اين قلعه در روستاي     يرقلعه نصيرخان بختيا

واقع است و شامل دو طبقه ساختمان، حمام، اصطبل و انبار است. 
در اواخر دوره قاجار اين  بود «سردار جنگ»ن كه ملقب به نصيرخا

بنا را ايجاد كرد و امروز تنها ساختمان اصلي و حمدام آن بداقي   
 مانده است.
واقع در خيابان وليعصدر  اي قديمي  خانه اين اتاق در     اتاق آينه
يك خانه اشرافي متعلق بده   ازاين بنا  كرد قرار دارد.شمالي شهر
كداري   آينده  است كه تزيينات گل و بوته و ي ماندهباق عهد قاجار

 زيبايي دارد.
 «هاي گردشگري ايران، مسعود سنوبري جاذبه»
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 هلو
و ث و مواد معدني مثدل   6،  2،  1هاي آ،   هلو حاوي ويتامين

ازته اسدت. هلدو داراي اثدر     ، فسفر، پتاسيم، مواد قندي وكلسيم
هضم، تقويدت كنندده   بر، ضد انگل، صفرابر، زود  مسكن، ملين، تب

كليه و كبد و به علت داشتن تركيبات مفيد در رشد و نمو كودكدان  
مؤثر است و در حفظ تعادل سوخت و ساز بدن سدالمندان نقدش   
مفيدي دارد. اين ميوه براي افراد مبتال به نقرس، نارسايي كبدد و  
رماتيسم مزمن، دارويي مؤثر است. هلو به علت داشتن مقدار قابل 

هداي   ها موجب رفدع تحريدك و نداراحتي    امينواع ويتتوجهي ان
 شود. بدن مي بيشتر سالمتي باعث اعصا  شده و

هلو به خاطر داشتن فسفر در فعاليت مغز و اعصا  مؤثر اسدت و      
اي زيانبدار و  به دليل داشتن پتاسيم، سموم و مواد زائد و اسديده 

ايش كند. درجه قليايي بودن خون را افدز  خون را دفع مي چربي
شود.  و باعث لينت مزاج مي كند دهد، ترش  صفرا را تنظيم مي يم

حفظ و سدالمتي  بنددي،  كلسيم موجود در هلو بدراي اسدتخوان  
ها، رشد و تأمين قدرت دفاعي بدن اثربخش است. مصدرف   دندان



 26 

اخوردگي، عفونت مجداري  هلو براي مبتاليان به لك صورت، سرم
 ه، اوره خدون، قطدره  سرف كليه، سياه صورت، سنگ تنفسي، جوش

هداي   آسم، كوليت كليده، رماتيسدم و زخدم    قطره آمدن ادرار،
 تواند اثر درماني داشته باشد. واريسي مي

شود.  در برخي افراد موجب تب و صفرا ميافراط در مصرف هلو     
كيسه صدفرا و   و سردرد، سوء هاضمه، ورم كليه افرادي كه مبتال به

هلو احتياط كنندد. هلدو داراي   ناراحتي روده هستند، در مصرف 
زيادي است، به همدين خداطر مصدرف آن در     مقدار سلولز نسبتاً
 كند. ال به ناراحتي معده ايجاد نفخ ميبرخي افراد مبت

 «كاظم كياني»
 هشدارهاي آبي

ز آبكشدي بددن در   بهتر است پس ا    استفاده از مرطو  كننده
ن رطو  كدرد هاي مرطو  كننده پوست براي م استخر، از لوسيون

آبي كه بعد  ،شود كار باعث مي تمام سط  پوست كمك بگيريد. اين
راحتي تبخيدر نشدود.    جذ  بدن شما شده است، به از شنا كردن

  دن شمادت صورت و بدت تبخير نشود، پوسدوسدوقتي آ  زير پ
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و طراوت خود را پس از شنا حفظ شود و شادابي  دچار خشكي نمي
ناي مكرر بدون استفاده از و ش كه آبتنيكند. بهتر است بدانيد  مي

تواند باعث خشكي بيش از حدد و   هاي مرطو  كننده مي لوسيون
 تشديد اگزماهاي پوستي شود.

 از آنجا كه امكان ابدتال بده      انگشتان پا را خشك كنيد الي بهال
هايي از بددن   لف پوستي بر اثر مرطو  ماندن بخشهاي مخت قارچ

ت افدراد  كند، بهتر اس ا ميان افزايش پيدپس از شنا در فصل تابست
هاي پوستي پس از رفتن بده اسدتخر را    زمينه ايجاد اين ناراحتي

ران، الي انگشتان پدا و زيدر    براي بدن خود فراهم نكنند. كشاله
توانندد   شوند و مدي  مي بغل، نواحي گرم و مرطو  بدن محسو 

در نتيجده   هاي پوستي را فراهم كنند. راحتي زمينه ايجاد قارچ به
هداي   ج از استخر و پيش از پوشديدن لبداس  بهتر است پس از خرو

ا خشدك  الي انگشتان پاي خدود ر  خود، به خوبي تمام بدن و البه
 هايي نشويد. كنيد تا دچار چنين ناراحتي

بدراي شدناگران   كه معمدوال   يكي از مشكالتي    هشدار دريايي
سان، حركدت  يك هشدار مهم كارشناو  ،آيد دريا پيش مي مبتدي
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ن زير پا و از بدين  هاي روان كف دريا است كه باعث خالي شد شن
شدود و تدرس    شود. در اين حالت، فرد شوكه مي رفتن تعادل مي

شدود كده    اش مي گيري باعث از دست رفتن قواي فكري و تصميم
ي از مناطق سداحلي در  شود. در بعض شدن او غرق باعثتواند  مي

گر روي آن جود دارد كه وقتدي شدنا  اي و ماسه هاي پشته،زير آ  
كند چقدر عمق آ  كدم اسدت ولدي     گيرد، احساس مي قرار مي

اي به راحتي شدناگر   ماسه هاي پشتهشود.  ناگهان عمق آ  زياد مي
ها  اين پشته .كند خالي مي را ند و ناگهان زير پايشده مي فريبرا 

 هم پايدار نيستند.
هاي اخير، پيشروي  ر سالر از داليل غرق شدن افراد ديكي ديگ    

هداي   ها، تأسيسات و چاه وده كه باعث شده خيلي از ساختمانآ  ب
از ايدن   سداحلي  ي مناطقفاضال  زير سط  آ  بروند. هنوز بعض

براي شناگران  اند و امكان دارد هنگام شيرجه نظر پاكسازي نشده
م فلزي، چوبي و سدنگي بده   برخورد با اشياء و لواز حوادثي نظير

ار يهاي اين تأسيسات كه روباز هستند، بسد  چاههمچنين  آيدوجود 
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اش هرگدز   ر فرد داخل آنها سقوط كند، جندازه خطرناكند زيرا اگ
 بيرون نخواهد آمد.

دريدا  وجدود نددارد و كدف     در مناطق مجاز شنا، اين خطرها    
ايي مشدخص  شناسايي و با تابلوه «شنا ممنوع»پاكسازي و مناطق 

به دليدل خلدوت    هااين هشدارتوجه به  بي شده اما برخي افراد،
 روند. نشده، با پاي خود به كام مرگ مي هاي پاكسازي بودن محل

 «نامه سالمت تهدكتر بهروز باريكبين، هف»
 هاي شيرين توصيه

هاي موجدود   زا است. فعاليت آنزيم عسل غذايي مقوي و انرژي-
ن، ايشدود. بندابر   هاي اطراف قلب مي در عسل سبب تجزيه چربي
هداي   ه سالمندان و مبتاليان به بيمداري مصرف اين ماده غذايي ب
هدا در خريدد    شود. دغدغه اصلي خانم قلبي و عروقي توصيه مي

عسل، شناسايي انواع تقلبي آن است. بر خدالف انتظدار عمدوم،    
 شكرك زدن عسل به معناي تقلبي بودن آن نيست.

در  دقيقده  11عسدل را بده مددت        از بين بردن شكرك عسل
درجه سانتيگراد قرار دهيد. در اين دمدا همده ذرات    65حرارت 

 شود. د موجود در عسل به مايع تبديل ميجام
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ظروف فلدزي خدودداري    از نگهداري عسل در    نگهداري عسل
پس از مدتي فلز را در خود  اي اسيدي است و ماده كنيد زيرا عسل

دن براي بكند. از سوي ديگر، ذرات فلز حل شده در عسل  حل مي
اي، لعدابي يدا سدفالي بدراي      مضر است. از اين رو ظروف شيشه

عسل، آ  موجود در اتاق را به خدود   نگهداري عسل مناسب است.
كند. به همين دليدل، در صدورت نگهدداري آن درون     مي جذ 
 بي در، عسلي رقيق و آبكي خواهيد داشت. ظروف

حاوي آ  را درون كاسه يك قطره از شربت     قوام آمدن شربت
ربت قدوام آمدده   اگر قطره به زير آ  فرو رفت، شد  سرد بريزيد

و  را بين دو انگشدت سدبابه   يك قطره از شربت روش ديكر؛ است.
ها را از هم جدا كنيد. اگر شدربت بدين    شصت قرار دهيد و انگشت

انگشتان شما حالت كش آمدگي پيدا كرد، نشان دهنده اين اسدت  
 آمده است. كه قوام

لوط غليظ آ  پس از شستن خاكشير، مخ    ير آسانشربت خاكش
هاي مكعبي يخ بريزيد و در فريزر بگذاريد.  و خاكشير را در قالب
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توانيد يك قالب خاكشير يخزده را داخدل   واستيد، ميهر بار كه خ
 آ  بيندازيد. ليوان

ليمو در پايان پخت مربا كمي آب    جلوگيري از شكرك زدن مربا
ت باشد، مرباي شما هرگدز  اگر ميزان شكر درسبه آن اضافه كنيد. 

زند. اگر مربا به هر دليل شكرك زد، شيشه حداوي آن   شكرك نمي
 ويو بگذاريد تا شكرك آن باز شود.ند ثانيه در ماكرورا براي چ

 «سين هشتم، سعيده يراقي»
 دستپخت طنازان

 خواست سوار اتوبوس شود. راننده گفت: نيا باال آقا،  مردي مي
ستادن. مدرد: عيبدي   توبوس نه جاي نشستن است نه جاي ايتوي ا

 كشم! ندارد، دراز مي
   دروغگوي اولي: من يك بار توپي را شوت كردم، بعدها به مدن

ورده بدود!  خبر دادند آن توپ در كره ماه به يدك فضدانورد خد   
د من بودم. اولدي:  گويي، آن فضانور دروغگوي دومي: راست مي

ي: در مسابقه پرش ارتفداع شدركت   كردي؟ دوم كار مي آنجا چه
 كرده بودم!
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 گدويم! صداحب پسدر     تار: آقاي قصا ، به شما تبريك ميپرس
يلدوونيم اسدت. قصدا : بدا اسدتخوان يدا       شديد، وزنش سده ك 

 استخوان؟ بي
   روزي مردي به مغازه كله پاچه فروشي رفت. شاگرد مغدازه از

قدايم   رم بگذارم؟ مرد گفت: باشه، من هدم مدي  او پرسيد: چشم 
 شم! مي
 صف مردانه شلوغ است. به صدف   مردي به نانوايي رفت و ديد

 ها رفت و گفت: ببخشيد، خواهرم گفت دو تا نان بدهيد! خانم
 هاي مورچه را شمرد؟ دومي: اين  توان دندان اولي: چگونه مي
اش گرفت،  دهيم، وقتي خنده لك ميقلقه كاري ندارد، مورچه را ك

 ريم!شم هايش را مي دندان
 مون گم شد، عجب خوش آواز بود! مرد:   زن: حيف شد قناري 

 مزه هم بود!گويي، خوش مي آره راست
   جمعي براي دعاي باران به صحرا رفتند و كودكان دبسدتان را

بريدد؟   خصي پرسيد: اين كودكان را كجا مدي هم با خود بردند. ش
جا  گفتند: براي دعا كردن تا باران ببارد، دعاي كودكدان مسدت  
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د، يك معلدم  ش گفت: اگر دعاي كودكان مستجا  مي است. شخص
 ماند! در همه عالم زنده نمي

    پدر با اشتياق مشغول تماشاي برنامه دلخدواهش در تلويزيدون
ري مشغول انجام تكاليف مدرسه بود. پسر كوچكش كه در اتاق ديگ

وارد شد و پرسيد: پدر جان، سلسله جبال آلد  در كجاسدت؟    بود
ا  داد: از مدادرت  ه حواسش به تلويزيون بود، بالفاصله جوپدر ك

 گذارد. هيچ وقت چيزها را سر جايشان نمي كه بپرس، براي اين
 اطالعيه

 دره مسابقات قرآني نشدريه را  با تشكر از همه مشتركان ارجمند ك
 بشدري  .در آنها شركت كردهاي اخير با دقت دنبال و با عالقه  ماه

كشي مسابقات قرآني در اواخر مدرداد،   رعهق ،رساند به اطالع مي
و براي هر مسابقه يك  با حضور تني چند از همكاران نشريه برگزار

 شد. برنده معرفي
رسال نشريه از طريق پسدت اشداره   ا بارهجا به چند نكته دردر اين
كنيم. اوايل سال جاري شركت پست اعالم كرد اگر قرار باشدد   مي

ل شود، براي هر نسخه نشريه بايد ماهنامه به صورت سفارشي ارسا
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تومان پرداخت شود. پرداخت ساالنه بيش از  2711مبلغي بيش از 
هزار تومان تنها براي هزينه پست سفارشي نه در توان بشدري   11

است و نه در توان تعداد زيادي از مخاطبان. مذاكرات همكداران  
ه صورت ها ب ر اين زمينه ادامه دارد تا نشريهبشري با شركت پست د

تا زمان به نتيجده رسديدن    شي اما با هزينه كمتر ارسال شودسفار
ا با پست معمولي رايگان ارسال ه ا شركت پست، ماهنامهمذاكرات ب

 رسد. به گذشته با تأخير به دست شما ميشود كه نسبت  مي
سدال اشدتراك   خواهيم به محض پايدان   از شما عزيز خواننده مي
يزان حق اشتراك با دفتر ماهنامده  باره مخود، براي هماهنگي در

دفتر ماهنامده   حتما به بگيريد و فيش واريز حق اشتراك را تماس
در محاسبات مسئول مالي ايجاد نشود زيدرا   مشكليارسال كنيد تا 

بسيار اتفاق افتاده كه يكي از مشتركان حق اشدتراك را پرداخدت   
 كرده اما فيشي به دفتر نشريه نرسيده است.


