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 تولد فراموش نشدني
ايدم و   در يكي از روزهاي سال متولد شدده  ها هر يك از ما انسان

اي دارد. در گدرر   هز خاص برايمان ارزش و اهميدت ويد   رو آن
و پدر مشدهلهگ گداهي     تاب زندگي شتابانو هاي عمر و در پيچ سال
كنند و گاهي خودمان هم از  رافيان روز تولد ما را فراموش مياط

كددا  از   به خود بگوييم اما هيچ سادهبريم حتي يك تبريك  ياد مي
نوگ زمدان   بريم. آغاز سال ز زمان تولد طبيعت را از ياد نميما هرگ

روز مشدخ  نيسدت    عت است اما اين تولد منحصر به يكولد طبيت
بلكه حتي از اواخر  بلكه شادي آن از نخستين روزهاي ماه اسفند و

 شود و تا اواخر فروردين ادامه دارد. بهمن شروع مي
زنيم و  خودگ دفترچه عمر گرشته را ورق مياگر ما در روز تولد     

كنديمگ   تر را بررسدي مدي  ثبت شده در اين دفريز و درشت امور 
حمدد و  همزمان با تولد طبيعت هم بايد هزاران بار خالق توانا را 

شدكوه در   ها و زمين را با اين عظمدت و  سپاس بگوييم كه آسمان
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سال ديگر بده مدا ازدازه داده از بدا       خدمت ما قرار داده و يك
اي بنوشيم  زرعه هايش خوشه برچينيم و از اقيانوس رحمتش نعمت
 اده تكامل چند قد  ديگر پيش برويم.و در ز

زمين و بدا   كرهاي به وسعت  در عرصه مراسم زشن تولد طبيعت    
شدود كده مديالد     ها و درختان برگزار مدي  حضور انبوهي از گل

كده   كنندد  گويند و اعال  مي زمعي خود را به ما تبريك مي دسته
تند. هسسال زديد آماده  ها در يك براي خدمتي خالصانه به انسان

هداي خدود    خواهند لباسي سبز بدر دل  از ما مي هم متولدان بهار
هاي محبت و مهربداني وارد ايدن    بپوشانيم و با دستاني پر از هديه

 زشن بشويم.
گرد تولد خود بدون هيچ بخل و هاي بهاري در سال درختان و گل    

كددا    كنند و هيچ سبز بهار را بين خود تقسيم مي نظريگ رنگ تنگ
 كندد. آيدا وقدت آن    خودنمايي حق ديگري را تصاحب نمي براي

روي زمينگ مهرباني و محبت را از  نرسيده كه ما زانشينان خداوند
نوعدان خدود   ه طبيعت بياموزيم و در كمك بده هم اعضاي خانواد
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 زيباي فصل شكوفايي و پويايي غافدل تمرين كنيم؟ اگر از روزهاي 
آموزشدي   ن كدالس سال ديگر براي شركت در ايد  شويمگ بايد يك

 ان و مفيد منتظر بمانيم.رايگ
 «سپيدار»

 فضيلت سوره طالق
آيده   12كريمگ مددني و داراي   وپنجمين سوره قرآن طالقگ شصت

 است.
هر كد  سدوره طدالق را    »( روايت است: 9از رسول خدا )    

( 9)ا و پايداري بر سدنت پيدامبر خددا   قرائت نمايدگ در حال بق
 «خواهد مرد.

هاي طدالق و   هر ك  سوره»( روايت است: :صادق )از اما      
در نمازهاي خود قرائت كندگ خداوند در روز قيامدت او   تحريم را

دارد و او  امان و از افتادن در آتش معاف ميرا از ترس و حزن در 
 كندد و ايدن دو   بهشت مدي  به خاطر تالوت اين دو سورهگ وارد را

( 9اكر  )لق به پيامبررا آن دو متعكنند زي سورهگ او را حفظ مي
 «هستند.
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 سرنوشت و اختيار
هدا و   بددي كده نيكدويش آفريددگ سدپ       سوگند به نف  و آن»

ك  در پاكي آن كوشيدگ هايش را به او الها  كرد. هر پرهيزكاري
سدوره شدم گ    «اميد شدد. اش كردگ نا هركه آلوده رستگار شد و

 11تا1هاي  آيه
 هاي خدوب را  اي و آد  كردهخلق  خدايا! آيا تو افراد بد را بد    

اش  نيرا روي پيشدا  ك گويندد سرنوشدت هدر    خوب؟ بعضي مي
دهدد   كاري انجا  نمي ك  هيچ گونه باشدگ هيچ اين اند. اگر نوشته

ي و از قبل تعيين شدده خدود عمدل    كه به سرنوشت حتم مگر اين
كند. اگر چنين باشدگ وقتي كسي گناه كندگ تقصدير او نيسدتگ    مي

ست كه گناهكار آفريده شده است و اگر كسي خوب تقصير خلقت او
 اي. نيكوكار آفريده نكرده زيرا تو او را و نيكوكار استگ كار مهمي

طور باشددگ   زيرا اگر اين ؛من مطمئنم اين انديشه درستي نيست    
شدود و   ريزد و دنيا تمسخرآميز مي هم مي ها به همه حساب و كتاب

طور باشددگ امتحدانگ    اگر اينشويم.  وقات نميمخل ما ديگر اشرف
بعثت پيامبر و راهنماييگ پاداش و مجازاتگ بهشت و زهنمگ همده و  
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شود ولي ما انسان هستيم و قرار اسدت انتخداب    معني مي يهمه ب
 كنيم و فرق ما با همه موزودات همين است.

هدا را از هدم زددا     هاي ما است كه مهم است و آد  اين انتخاب    
اي تا ببيندي مدا    بدي را كنار دستمان گراشته وبي وخ توكند.  مي

اي و قلبدي كده راه را    مدا داده  داريم. عقل هم به كدا  را برمي
كنندد و مدا    اي تا كمكمان ان بدهد. پيامبرها را هم فرستادهنشانم

رسدگ بهتر تشخي  بدهيم. حاال اگر باز هدم   مسيري را كه به تو مي
ويمگ ديگر تقصير خودمدان  اشتباه كنيم و راه غلطي برويم و گم بش

نويسدد.   را خودش مدي  كنم هر ك  سرنوشتش است. من فكر مي
 خدايا! آيا تو هم با من موافقي؟

 «عرفان نظرآهاري»
 باد بهاري وزيد

 باد بهاري وزيدگ از طرف مرغزار
 زار  مر ِ باز به گردون رسيدگ ناله هر

 سرو شد افراختهگ كار چمن ساخته
 بيد و چنار زنان فاختهگ بر سر نعره

 گل به چمن در بر استگ ماه مگر يا خور است
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 است بر طرف زويبارسرو به رق  اندر
 خورد مي هاستگ سنگ به پا شاخ كه با ميوه

 بيد مگر فارغستگ از ستمِ نابكار
 شيوه نرگ  ببينگ نزد بنفشه نشين
 سوسن رعنا گزينگ زرد شقايق ببار

 شمارگ زنبش باد ربيع  و غنيمتخيز
 زار الله زون مر گ بوي خوشناله مو

 كند هر گل و برگي كه هستگ ياد خدا مي
 بلبل و قمري چه خواندگ ياد خداوندگار
 برگ درختان سبز پيش خداوند هوش
 هر ورقي دفتري استگ معرفت كردگار
 وقت بهار است خيزگ تا به تماشا رويم
 تكيه بر ايا  نيستگ تا دگر آيد بهار

 الحان بدان بلبل دستان بخوانگ مر  خوش
 رفشانگ نقل به مجل  بياركّطوطي ش

 بر طرف كوه و دشتگ روز طواف است و گشت
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 گفته سعدي بيار وقت بهاران گرشتگ
 «سعدي شيرازي»

 كنيزك و ميهمان
شنگي بر او غالب شده بودگ ت شخصي كه در راه حج در بياباني گم

را زلب كدرد. بده آن    اي كوچك و كهنه نظرش شد. از دور خيمه
ه رفتگ كنيزكي ديد و ازازه خواست تا ميهمانش شود. مدرد  خيم

دگ از آتدش  نشست و تقاضاي آب كرد. آبي كه كنيزك برايش آور
گلويش بده   تر و از نمك شورتر بود و هنگا  نوشيدن آن آبگ گر 

شدت سوخت. چون دلش به حال آن زن سوخته بودگ به نصيحت او 
نجدا نزديدك اسدت.    اي كوفه به پرداخت و گفت: شهرهاي بهداد و

شيرين و  زيرا در اين شهرها آب توانيد خود را به آنجا برسانيد مي
 مهيا است. زيادي هاي ن و نعمتخنك و غراهاي گوناگو

وقتي شوهر زن آمدگ چند موش صحرايي را كه صيد كرده بدود      
داد تا با آنها غرايي درست كند. ميهمان هم با سختي زيداد   به زن

ورد و شب بيرون خيمده خوابيدد. زن سدخنان    كمي از آن غرا خ
زن! به  اي براي شوهرش بازگو كرد. شوهر گفت: همان رايامروز م
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گونه سخنان گوش نسپار زيرا افراد حسود در زهدان زيادندد.    اين
 انددگ  برخي مرد  به آسدايش و رفداه رسديده   آنان وقتي ببينند 

فداه  از آن آسدايش و ر خواهند ايشان را  كنند و مي حسودي مي
 محرو  كنند.

 «فيه مافيه، مولوي»
 معتقديم كه

قدرت خود نداشته باشديدگ  از  اي زز استفاده كه چاره تا زماني* 
 دانيد چه انسان قدرتمندي هستيد. هرگز نمي

ايدمگ حسدرت    به خاطر كارهايي كده انجدا  ندداده    بيشترِ ما* 
 ايم. خوريم نه كارهايي كه انجا  داده مي
كنديمگ افدراد    ي كه در زندگي مالقات مدي از افرادكدا   هيچ* 

مگ اسدتعداد و افكدار   معمولي نيستند. اگر به آنها فرصدت بددهي  
 كه در درون دارندگ نشان خواهند داد. را انگيزي شگفت

اندازه خدود شدما    كنيدگ به هر عابري كه در خيابان مالقات مي* 
 اي دارد. زندگي پيچيده

گوينددگ   شوند يا سخن مدي  اندازه كه ديده مي همه افراد به آن* 
 زيبا نيستند.
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پ  به سكوت افدراد مهدمِ    ؛سكوت گاهي بلندترين فرياد است* 
 زندگيتان توزه كنيد.

تدوانيم زنددگي    خاموش كردن شمع زندگي ديگدران نمدي  با * 
 تر كنيم. خودمان را روشن

برويدگ باز هم از كسداني   پيش هر اندازه كه اشتباه كنيد و كند* 
 كنندگ يك قد  زلوتر هستيد. نمي سعي كه اصالً

 كنند نه با انديشه عمل. دانايان با عملگ زندگي مي* 
كردن كدار مدورد    كوتاه استگ اگر فرصتي براي دنبالزندگي * 

 لحظه اكنون است. داشته باشدگ آنعالقه وزود 
 «سولماز فروتن، موفقيت»

 ملكه عبرت
را پيدا كرد. شناسي در كنار رود نيلگ صندوق بزرگي روزي باستان

كده در   شدگ يك زسد موميايي شده را ديدد  وقتي در صندوق باز
واهر قرار داشت. وقتدي تحقيدق كدردگ    اطرافش مقدار زيادي ز

هاي مصر بوده كده بعدد از    زسد متعلق به يكي از ملكه متوزه شد
ايدن صدندوق همدراه     موميايي كردندد. در  زسدش را گمرگش

 ايدن »بود:  شده آن نوشته كه روي شد نيز پيدا زواهراتگ لوحي



 11 

ا  را ببيندگ بداندد   من است. پ  از مرگم هر ك  زنازه وصيتنامه
ي شد. كار به آنجا رسيد كه در زمان سلطنت منگ در مملكتم قحط

زواهرات را بددهم و  عنوان ملكه مصرگ حاضر شد  تما  اين  من به
 كه از گرسدنگي بده بسدتر    بگير  اما ميسر نشد تا اينيك عدد نان 
 «مرگ افتاد .

تا عبرت بگيرند و بفهمند كه تدا   همه بايد اين مطلب را بخوانند    
نياز كندد. اگدر    تواند انسان را بي چيز نمي دگ هيچخداوند نخواه

ها را فدراهم كنديگ    واهد حتي اگر تما  وسايل و زمينهخداوند نخ
 تواني از پيش ببري. كاري نمي هيچ

 «نسب ناهيد قادري»
 سحرخيز باش

رفت  هر روز صبح به دربار مي رگمهر وزير دانشمند انوشيروانگبز
 «.يوشد باش تا كامروا سحرخيز» :و اولين سخن او به شاه اين بود

گررانددگ هميشده از    شاه كه هر شب را به لهوولعب و كامراني مي
شد ولي پاسدخي   صبحگاهي بزرگمهر رنجيده خاطر مي اين اندرز

ت دران گفد دروهي از چاكد دبراي گفتن نداشت. روزي وي به گ



 12 

لباس مبدل بپوشند و در ظاهرِ دزدانگ سر راه بزرگمهر بنشدينند و  
 هايش را بگيرند. كه آسيبي به او برسدگ لباس آنبي 
بزرگمهر ناچدار بده خانده     چاكران به فرمان شاه عمل كردند و    
خدمت شاه رسديد امدا بيدان    لباس ديگري پوشيد و به  گشتگباز

چگونه اسدت كده   »فراموش نكرد. شاه گفت:  روزه را نصيحت هر
بزرگمهر واقعه را بداز   «اي؟ دربار آمده روز به امروز ديرتر از هر

گفتدي   تدو كده همدواره مدي    »ن به طعنه گفدت:  گفت. انوشيروا
 قربانگ»پاسخ داد:  سريعبزرگمهر  «باش تا كامروا باشي.سحرخيز

آندان  زتر بودندد و  گويم اما دزدان از مدن سدحرخي   هنوز هم مي
 «كامروا شدند!

 «مرزبان نامه»
 يكي از همين روزها

كده   . هنگدامي اشدت دارهاي زيدادي  دك اي قصد انجا  بچهپسر 
روزهاگ قصدد دار  فدالن    يكي از همين»دكي بيش نبودگ گفت: كو

او در كودكي نتوانست  «همان كار را بكنم و خوشحال بشو .كار و ب
بر كنيد تا درسم تما  ص»كاري انجا  دهد. چند سال بعد گفت:  هيچ

 شود. قصد دار  بعد از پايان تحصيالتمگ فالن كار و بهمان كدار را 
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اش  وقتي تحصيالت دانشدگاهي  «بكنم تا شادي به من روي بياورد.
صبر كنيد يك شهل خوب پيدا كنمگ فدالن و  »گفت: گبه پايان رسيد 
 «آورد. كنم و شادي به من روي مي يبهمان كار را م

صبر كنيد تدا ازدوا  كدنمگ   »فت: گگمشهول به كار شد  اما وقتي    
 «آورد. به من رو مي كنم و شادي همان كار را ميوقت فالن و ب آن

هايم درسشدان تمدا     صبر كنيد تا بچه»گفت: گزدوا  كرد وقتي ا
كنم و شادي بده مدن روي    يوقت فالن و بهمان كار را م شودگ آن

 به پايان رسيدگ گفدت:  هنگامي كه تحصيالت فرزندانش «آورد. مي
كنم  همان كار را ميوقت فالن و ب صبر كنيد تا بازنشسته بشو گ آن»

ته شدگ گفت حداال  ساما وقتي بازنش «آورد. به من روي مي و شادي
 ديگر براي انجا  هر كاري دير شده است.

زندگي را  بيند؟ پيرمردي كه اكنون او خود را چگونه آدمي مي    
رفدتنگ   طفدره كه سودي حاصل او شود.  آن از كف داده استگ بي

تواند به عادتي ويرانگر تبديل شود. بايدد   نوعي بيماري است و مي
دريابيم تنها فرصتي كه در دست داريمگ همين حاال و همين لحظده  

گدويي  اي زندگي كنيدد كده    عمر است. امروزِ خود را به گونه از
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ر فردا بيايدگ صورت مطمئن باشيد اگ فردايي در كار نيست. در اين
باز هم فرصت كافي براي انجا  كارهاي مختلف خواهيد داشدت.  

رفتنگ آگاهي داشدتن از   طفره رسيدن به موفقيت و پرهيز ازبراي 
 ضروري است. كار بستن اصول آن بسيار به مديريت زمان و

 «مرجان توكلي»
 كلماتورهاي ماندني

شدا نشسدته   آينه شكستهگ با هزاران چشم در سطل زباله بده تما  ♣
 است.
يگ ميلياردهدا ضدربان قلدبگ شدليك     لحظه زندگبه افتخار هر ♣
 شود. مي
 گشايد. ها مي بهارگ درِ سال نو را به روي گل ♣
ا  فدرو   گرردگ بيشتر در باتالق عمدر گرشدته   هر لحظه كه مي ♣
 رو . مي
 سازد. اره مي ار تازه كارگ با چوبگ خاكنج ♣
 رود. ن نميآب از گلوي ماهي پايي زندگيگ بي ♣
 كشد. رد روي شاخهگ انتظار زدايي را ميبرگ ز ♣
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 هستند. عمر لحظات گرران زندگيگ وسيله نقليه ♣
 راه رودخانه است. ماهي پيرگ رفيق نيمه ♣
 باغبانگ وصيت كرد كفنش را گلدوزي كنند. ♣
 گرار . نمي كليد گلخانه را در دسترس زمستان ♣
 گردد. گورستان باز مي خالي به اگر زندگي نباشدگ مرگ دست ♣
 روي همه پرندگان باز است. درِ قف گ ♣
 كند. آسماني پرنده را زميني مي گرسنگيگ عشق ♣
 خندد. مرحو  درختگ به ريش چهارفصل مي ♣
 رود. آرزوي نداشتهگ بر باد نمي ♣
 شنود. از يك قدمي همگ صداي بهار را نميگل كاغريگ  ♣
 باد رود.مرگگ فرصت نداد بقيه آرزوهايم بر  ♣
خودكشي هم تيرش بده هددف اصدابت    شكارچي ناشيگ هنگا   ♣

 كند. نمي
 گردد. لوح روي برفگ دنبال ردپاي زمستان مي د  سادهآ ♣

 «پرويز شاپور»
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 نگاهي به درون
هاي مختلفدي بدراي    روش ها از انسان    بر خشم خود غلبه كنيد
 كنند از ثير قرار دادن سايرين استفاده ميابراز احساسات و تحت تأ

 ها گرفته تا دويدن با ريتم آهنگين. ابراز احساسدات  خلقي بچه كج
زهاني  زدن يا كوبيدن پا بر زمينگ روشي متداولگمنفي از راه لگد

است. آيا احسداس عصدبانيتگ نداراحتيگ خسدتگي و      خطر و بي
با انجا  اين اقداماتگ زلوي اين  كنيد؟ اگر چنين استگ ناكامي مي

كوبيدگ ناله  هر بار كه پاي خود را به زمين ميد. احساسات را بگيري
ها  كه زانوهايتان خم شوند و دست كنيد. از كمر خم شويدگ طوري

 و پاهايتان شُل و آويزان باشند. به آرامي دور اتاق بپريد و بدا دو 
ار كه فرود پا فرود آييد. از كمر به باالي بدنتان را شل كنيد. هر ب

اش را  نتيجه له كنيد. امتحان كنيدگ حتماًنا «آه»آييدگ با صداي  مي
 بينيد. مي

هر وقت دچار تعارض دروني    را باور كنيد خود يآگاهي درون
دانيدد از چده    شود و نمي گيري برايتان سخت مي شويدگ تصميم مي

هدا در وزدود    د. به ياد داشته باشيد تما  پاسدخ كسي كمك بگيري
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يدزي اسدت بدا    انگ شدگفت  ن نهفته است. انسدان موزدود  خودتا
خبر است. براي توزه بده   هايي كه اغلب از وزود آنها بي توانايي

آگاهي دروني خود راحت باشيدگ آرا  نف  بكشيد و چشمانتان را 
ببنديد. مشكل را در ذهن خود طرح كنيدد و بدراي حدل آن از    
آگاهي دروني خود كمك بگيريد. ساكت باشيد و گوش كنيدگ شايد 

ويد كه راهنمايتان باشد. شايد هيچ تهييدري  چيزي را ببينيد يا بشن
احساس نكنيد ولي كمك در همان نزديكي است. چشم دلتدان را  

 باز و آگاهي دروني خود را باور كنيد.
 «سپيده خليلي»

 عاديپسري با ديد غير
پسري با ديد غيدر  »با عنوان  اي زالب در يك نشريه خارزي مقاله

كدالوين  »ر زواني به ندا   خواند . اين مقاله در مورد پس «عادي!
به  كندگ سواري مي كندگ دوچرخه ازي ميبود كه بيسبال ب «استنلي
سدنش را   هاي هدم  بچهو تما  كارهاي معمول پسر درو ميمدرسه 

 دهد اما نابينا است! انجا  مي
ين كارهايي را تواند چن بچه ميچگونه اين پسربا خود انديشيد      

ودنددگ  ري از افراد نابينا زاي او بكه اگر بسيا انجا  دهد در حالي
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گرراندند! هنگامي كه مقاله را تا انتها  زندگي را با غم و اندوه مي
كددالوين در زميندده بازسددازي خوانددد گ متوزدده شددد  مددادر 

ديگدران  هاي ذهني استاد است. او تما  تجاربي را كده   ارچوبچ
كردندگ در ذهن كالوين بده عندوان    عنوان محدوديت تلقي مي به
 يت معنا كرده است.مز
 گآورد كه پسدرش از او پرسديد   مادر كالوين روزي را به ياد مي    

اي و كسدي   دنيا آمدهنابينا به  تو»داد:  پاسخمادر  ؟نابينا است چرا
فقط براي من چنين اتفداقي   چرا»پسرش پرسيد:  «گناهي ندارد.

كار  شايد مصلحتي در اين ؛چرايش را نميدانم»مادر گفت:  «افتاد؟
هايدت اسدتفاده    چشدم  زداي  هايت به بيني و از دست مي بوده. تو

ي نيست كه تدو نتدواني انجدا     كني! به خاطر داشته باش كار مي
 «بدهي.

تواندد چهدره مدادرش را     گاه نمي هيچ كه روزي كالوين از اين    
دانست بايد  و ناراحت بود اما خانم استنلي ميببيندگ بسيار غمگين 

تواني چهره مدن را   تو مي»چه بگويد. به او گفت: ندش به تنها فرز
هايت و با گوش كدردن بده    تواني چهره من را با دست بيني. ميب
 تواني   يدا هستندگ مدندايم ببيني. تو حتي بهتر از كساني كه بيدص
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 «را ببيني. من
بده   در مقاله توضيح داده شده بود كه كالوين با اعتقاد و ايمدان     

خواهدد   كندد. ايندك او مدي    رش را طي ميمادرش زندگي پربا
هداي   و روزي براي افراد نابيندا برنامده  شود  رايانهنوي   برنامه
 ي طراحي كند.ا رايانه

هداي آيندده    پيش نمايشي است از زاذبده  ؛تجسمگ همه چيز است
 زندگي.

 «توتويي، اميررضا آرميون»
 مقبول در معاشرت

ايرين مورد قبول ا سهاي روزانه خود ب اگر مايل هستيد در معاشرت
 توزه كنيد: واقع شويدگ لطفاً

 ص بخصدو زدن  مراقب باشيد موقع حدرف     باران آب دهان
تعريف خاطره يدا مطلدب مهمدي      رسرگوقتي با شور و احساس 
توانند  اطراف پراكنده نشود. مرد  كه نميهستيدگ آب دهانتان به 

 در هنگا  شنيدن سخن شماگ چتر به دست بگيرند!
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 شايد با باال انداختن شانه بتوانيم عقيدده      انداختن شانهباال 
كار دور از ادب نيست؟ بهتدر   را نشان دهيم ولي آيا اين منفي خود

اي نر   استفاده و مخالفت خود را به گونهزاي آنگ از زبان  است به
 و محترمانه ابراز كنيم.

 رو  خواهيد بده د  هنگامي كه از كودكان مي    ها و درو  بچه
بگويند شما در خانه نيستيدگ چگونه انتظار داريد بده شدما درو    

ك  ديگدرگ باعد    در زندگي اغلب خودمان بيش از هر نگويند؟
ترها كمتر  شويم. اگر درو  گفتن بزرگ خود در آينده مي گرفتاري

كه عمري درو  گفتن را تمدرين  خاطر اين است  گ بهشود مي فاش
 اند. كرده
  خ عي نكنيد دائم اين موضوع را به رهستيدگ ساگر دست و دلباز

كنيدگ بدانيد مدرد    يد. اگر براي خودنمايي بخشش ميمرد  بكش
هند و با انگشتان دست چپ د افرادي را كه با دست راست پول مي

 شناسند. مي خوبدارندگ  را نگه مي حساب آن
 كه حرف زدن بياموزدگ به دو سال وقت  اند انسان براي آن گفته
 سال مهلت الز  دارد! 51زمند است ولي براي آموختن سكوتگ نيا
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 صدايتان را بلند نكنيدد.   كه توزه كسي را زلب كنيدگ براي آن
 هاي شما توزه ا زالب باشدگ ديگران خود به گفتههاي شم اگر حرف

 كنند. مي
 «ليال پورنعمتي و حميدرضا غيوري»

 كتاب تاريخ
طلحك رنجيد و تصميم  محمود از روزي سلطان    حكايت طلحك

گرفت او را تنبيه كند. به غالمان گفت: به با  برويدد و از درخدت   
ارغوان چند شاخه بياوريد تا طلحك را به سزايش برسانم. غالمان 

سوي با  دويدند. طلحك در برابر سدلطان   چوب به براي آوردن
اده بودند. طلحدك بده   سر او ايست هم پشت زانو زده بود و زمعي

آورندگ به مدن   مي كار نمانيدگ تا وقتي غالمان چوب ت: بيآنان گف
 سلطان خنديد و او را بخشيد. گردني بزنيد. پ 

 محمود شهاب وزير امير تيمور بود. خوازه    وزير خانه خراب كن
بعد از مرگ تيمورگ تصميم گرفت مسجد محله خود را كه در حدال  

لده  خدوش ذوقدي از آن مح   ويراني بود بازسدازي كندد. فدرد   
گرشتگ گرد و غبار زيادي ديد. پرسيد: دليل اين گرد و غبدار   مي

چيست؟ گفتند: خوازه محمود سرگر  ويران كردن ديوار مسدجد  
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كدرد و   بودگ خانه مسلمانان را ويران مي است. گفت: تا تيمور زنده
 كند! كه مرده استگ خانه خدا ويران مي اكنون

 «محمود برآبادي»
 ديوار صوتي

 222عادي در سطح دريا داراي سرعتي معدادل   در شرايط صوت
كاهش فشدار و   ارتفاعگ متر بر ثانيه است كه اين سرعت با افزايش

گ صوت فواصل را با يابد و در ارتفاعات باالتر تراكم هواگ كاهش مي
پيمايد. سرعت صوت در مايعاتگ بيشتر از هدوا و   سرعت كمتري مي

هزار كيلدومتر بدر    6ل در زامدات بيشتر از مايعات و هوا و معاد
 ساعت است.

اد ديوار صوتي اي در حقيقت همان عامل اصلي ايج اموا  ضربه    
ر و دماي يك اليده  ايگ تهييري ناگهاني در فشا هستند. اموا  ضربه
صورت يك  هاي ديگر منتقل شود و به تواند به اليه از هواست كه مي

التر از بدا مو گ فضا را بپيمايد. هواپيماهاي زنگي كده سدرعتي   
 ار صوتي را بشكنند.توانند ديو سرعت صوت داشته باشند مي

 «ايران پرنده»
 گشتي در ديار رستم
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-زداده زابدل  اين منطقه باسدتاني كده در       شهر سوخته زابل
ازتماعي و اقتصدادي   ترين مركز سياسيگ زاهدان قرار داردگ مهم

سوختهگ  هاي شهر تپه قبل از ميالد بود. سو  و دو هاي  طي هزاره
در كنار دلتاي رود هيرمند واقع شده و از مراكز مهم شرق ايدران  

بخدش تقسديم    در دوران مفر  بوده است. شهر سوخته بده چندد  
رق و دي شد دركزيگ منطقه مسكوند دزرگ مد: منطقه بشود مي

منطقه سنگي گورستان. بناهاي يادماني نيز در اين مجموعه وزود 
هداي     و مهدارت در حرفده  تانيگ نماد تخصدارد. اين شهر باس

دسدت   هد بده تراشي بوده و شوا مختلف مانند زواهرسازي و سنگ
دارد. سداكنان   كار ازتماعي در اين شدهر  آمده حكايت از تقسيم

دادند. باقي  ه دنياي پ  از مرگ اهميت خاصي ميشهر سوختهگ ب
هاي تددفين و ندرورات    تن اشياي مختلفگ ابزار كار و شكلگراش

 عميق مرد  آن دوران به زندگي پ  ن از اعتقاداتداخل قبرگ نشا
 از مرگ دارد.

دهدد زهدت    است و نشان مي زهت قبرها در شهر سوخته متهير    
خورشيد در زمان مراسم تدفينگ عامل مهمي در انتخاب زهت دفن 
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هاي  هاي شهر سوختهگ ازاق بوده است. در همه خانه شخ  در قبر
ها پيدا شدده   در برخي خانه ف و وسايل سنگي نيزكش پزي خوراك

است.  است. داليل ارائه شده در مورد نابودي شهر سوخته متفاوت
از بدين رفتده    سوزي آتش برخي مورخان اعتقاد دارند شهر بر اثر

تواند دليل نابودي شدهر   ت اما خشك شدن رود هيرمند نيز مياس
 باشد.

كندار  زابل و در  شرقي كيلومتري زنوب 51در فاصله     چاه نيمه
طبيعي بزرگي وزدود دارد كده آب    هاي گ چاله«نو قلعه»روستاي 

شود. اين  به وسيله كانالي به آن سرازير ميمازاد رودخانه هيرمند 
پ وهشدي در  -درياچه مصنوعيگ باع  ايجاد مجتمدع فرهنگدي  

ل زيبداگ درختدان و   هايي مثل سدواح  منطقه شده است. زرابيت
ن تفريحگاه را به يكي اتيگ ايوحش تحقيق ها و با  مزارعگ نخلستان

 هاي مهم فرهنگي كشور تبديل كرده است. از اردوگاه
افدت  ماندده بدا ب  اين روستا تنها روسدتاي باقي     روستاي قلعه نو

اسدت. در دوره قازدارگ    «زهدك »معماري سدنتي سيسدتاني در   
شددند.   اي سداخته مدي   اهاي سيستان به شكل دفاعي و قلعهروست
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 گيدري  شدكل گ سياسي و ازتماعي موزب عوامل طبيعيگ اقتصادي
دوسدت  »يه ايدن روسدتا توسدط    اول اين روستا شده است. هسته

د از مدرگ اوگ مدرد    اي كوچك بنا شد. بعد  روي تپه «محمدخان
هاي خود را به داليل امنيتي روي اين بلندي ساختند  تدريج خانه به

 نو را به وزود آوردند. ستاي قلعهو رو
 «ان، مسعود سنوبريهاي گردشگري اير جاذبه»

 خانه امن براي سالمندان
توانيدد مندزل خدود را بدراي      با استفاده از راهكارهاي زير مدي 

 و ايمن كنيد. سازي مناسبسالمندان 
 البته رعايت اين نكاتگ زندگي در اين خانه را براي همه افراد و نه

 كند. خطر مي تنها سالمندان بي
اي باشد كه  گونه بايد به ههاي خان تما  قسمت پوشكف    ها كفپوش

هداي   آن را لهزنده و خطرساز نكند. فرشريختن يك قطره آبگ 
يدز نباشددگ   محكم باشد و لهزنده و ل طور كامل بههمه سطوح بايد 

م و كوتاه انتخاب شدوند.  صورت بافت متراك قاليچه و موكت بايد به
 صورت كامل چسبانده شوند. ها به لبه موكت
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برق بايد نزديك هر در ورودي نصب شدوند.  كليدهاي     روشنايي
 سطوح نور بايد خوب و مناسب و بدون سايه انتشار يابند. يك المپ

شته باشدد. در ابتددا و   يا كليد برق در كنار هر تختخواب وزود دا
كليد روشنايي برق وزود داشته باشد. راهدروي   بايدها  انتهاي پله

 د.ي باشروشناي ورودي به حما  و دستشويي در شب بايد داراي
از يك پوشش الستيكي كه ليز نباشدگ در وان     حما  و دستشويي

اي هاي قالب مانندد روي ديوارهد     استفاده كنيد. ميلهو كف حما
د دراي بلند دبد  هاآن و ازدشو تدحما  نصب كنيد تا در موقع شس

ظرفي نگه داريدد كده    شدن و نشستن استفاده كنيد. صابون را در
خوردن افراد رسي باشد و در عين حال باع  ليزتدس راحتي قابلب

 نشود.
 ها بايد داراي روشنايي مناسب و بددون سدايه   همه اتاق   ها اتاق

 هدا  هاي برق را از زير قاليچده  سيم هنگا  مطالعه. خصوصبباشند 
الكتريكي را مرتب كنترل كنيد  هاي اتصالي پتوي عبور ندهيد. سيم

 .و پتوي برقي را زير تشك تا نكنيد
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ها هميشه بايد پاشنه و كدف مناسدب    كفش    ها ها و زوراب كفش
داشته باشند تا كشش خوب ايجاد كنند. از راه رفتن بدا زدوراب   

خودداري كنيدد. در سدطوح برفدي و    روي سطوح لهزنده خانه 
 هاي مناسب استفاده كنيد. يا كفش زدهگ از پوتين يخ

داخل باشدند تدا    طرف ها روي گاز بايد به دسته تابه    آشپزخانه
هنگا  عبور به آنها برخورد نكنيد. لواز  قابل اشتعال بايدد دور از  

وسديله سدوزاننده خدم نشدويد.      يك گاز قرار گيرند. هرگز روي
هاي تابه گير كنند  شاد و شُل لباس ممكن است به دستههاي گ آستين

ر است موقدع آشدپزيگ از   يا بر اثر شعله گاز آتش بگيرند. پ  بهت
ها ازتناب كنيد. تمدا  كشدوها و درهداي     اينگونه لباس پوشيدن
كننده  ها و مايعات پاك كش حشره را پ  از استفاده ببنديد. كابينت

دهيد. فرامدوش  را در ظروف مشخ  و دور از مواد غرايي قرار 
 كنيد. كن در آشپزخانه نصب نكنيد كه آتش خاموش

 «ماهنامه مطب»
 گِردِ گردو

 گمدواد معددني   گ Eگ B6گ B2گ B1گ Aي هدا  گردو حاوي ويتامين
است. ايدن ميدوه اثدر     آهنگ م گ رويگ كلسيمگ پتاسيم و منيزيم
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خونگ مدر و دافع انگل روده   بلهمگ مهريگ تصفيه كنندهابضگ ضدق
وزنيگ آبسدهگ   گردو براي مبتاليان به كمرف مهزو معده دارد. مص

هداي طحدال و    نازاييگ كمردردگ سوءهاضمهگ دلپيچهگ نداراحتي 
بدراي افدراد    زمويگردو با عصاب اثر درماني دارد. خوردن مهزا

  ت. روغن گردو اثر تقويدت قلدب و ضدد   سالمند و ضعيف مفيد اس
 تصلب شرايين دارد.

و  گردو موزب اسهالگ ور  و زوش حلقگ دهانمصرف زياد مهز    
فشدارخونگ ازديداد اسديداوريكگ     هاضمهگ سدردردگ زبانگ سوء

نگ اسيدي شدن خون و نداراحتي  خو صورتگ افزايش چربي زوش
شود. مبتاليان به سرفهگ گلودردگ چاقيگ سدردردگ ور    ها مي روده

گدردو  ناراحتي كبد و معدهگ در مصرف مهزكليهگ ديابتگ نقرس و 
 احتياط كنند.

 «كاظم كياني»
 عرفا و خواص سيب

بهجت در باره اهميت خدوردن سديب فرمودندد:     ...ا حضرت آيت
از  يدرعي و دسدتورهاي ديند  رعايت آداب ش تواند با مي انسان»

گفت:  سال سن داشتگ مي 111ي ال 91نياز شود. آقايي كه  اطبا بي
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خور . با خدوردن ايدن    كنند و من مي هر صبح يك سيب رنده مي
در طول سالگ سيب در خانه نگه  توانم از زا بلند شو  و ما سيب مي

 «داريم. مي
گ به نقش مهم سيب در افزايش بهجت آمد ...ا آنچه در بيان آيت    

شود. سيب  ارد. سيب باع  شادي و طول عمر ميطول عمر اشاره د
هدا   مختلفگ از بروز بسياري از بيماريهاي  يل داشتن ويتامينبه دل

ر كند. سيب رنده و پخته شده براي افراد مسن بسديا  زلوگيري مي
اي هد  شود. از آنجا كه ويتامين مفيد است و باع  تقويت معده مي
و زيدر پوسدت آن قدرار داردگ     موزود در سيبگ بيشتر در پوست

را بدا   ضم كنندگ بهتر است آنتوانند پوست سيب را ه كه مي كساني
پوست ميل كنند و در صورت گرفتن پوستگ بهتر است سيب را خيلي 

 نازك پوست بكنند.
است. سيب ترش هم براي گدر    سيب از هر نوعي كه باشدگ مفيد    

كه حالت  از زمله اين شود و خواص زيادي دارد صيه ميتو مزازان
تدرش   آب سديب  برد. هم خوردگي را از بين مي و دل به استفرا 

براي تقويت معده و درمان اسهال مفيد است. عصاره  مخلوط با انار
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شدردن سديب رسديده شديرينگ بدراي      سيب يا آب تهيه شده از ف
دارد. سديب   خوردگيگ گرفتگي صدا و سرفه آثار سودمنديسرما

و چه بوييدن است و بدراي   مقوي مهز و كبد چه از طريق خوردن
آور سدودمند و اشدتها   رفع مشكالت تنفسي و تقويت دهانه معدده 
رمدان ور  حداد روده   است. مصرف سيب رسيده آبدار بدراي د 

شدده اسدت. بدا     اي توصيه هاي حصبه تب خوني و كودكانگ اسهال
 درصد كاهش 14خون را تا توان كلسترول  مصرف روزانه سيب مي

د در سيبگ از زرب چربي در داد. متخصصان معتقدند پكتين موزو
 دهد. زان كلسترول را نيز كاهش ميكاهد و مي بدن مي

 «محمد بستان»
 ترفندهاي شب عيدي

براي نظافت و زيباسازي خانه در شب عيدگ به ايدن نكدات توزده    
 كنيد:
شدوينده قدويگ    مدواد براي نظافت منزلگ تا حدد امكدان از    ◄

اسكاچ و سيم ظرفشويي استفاده نكنيد تا وسايل منزل  كنندهگسفيد
 شما عمر بيشتري داشته باشد.
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كدار از   بدراي ايدن      تميز كردن ديوارهاي رنگ روغندي  ◄
دو   گدر گ يدك   اين شرح استفاده كنيد: يك سطل آبمحلولي به 

 فشدويي و يدك  ظر دو  قاشق مرباخوري مايع پيمانه بوراك گ يك
استفاده از اين محلول دستكش به  براي ؛قاشق غراخوري آمونياك

 دست كنيد. بوراك  را از مراكز فروش مواد بهداشتي تهيه كنيد.
كدردن كاشدي و   بدراي تميز     كردن كاشي و سراميكتميز ◄

يد: مخلوط يك پيمانه آمونياكگ سراميك از اين محلول استفاده كن
و  پيمانه سركه در يك سطل د شيرين و يك زوش چهار  پيمانه يك

 آب دا .
را روي ديدوار   هدا  هاي مدادرنگي بچه لكه    رنگيلكه مداد ◄
 وسيله يك مسواك كهنه و كمي خمير دندان پاك كنيد. به
هترين روش براي پداك  : بلكه مداد شمعي يا مداد آرايشي ◄

كن است. پنبده   پاكهاگ استفاده از روغن بچه يا شير كردن اين لكه
 كن يا روغن بچه را به محل لك بماليد. پاكبه شيرغشته آ
ابتدا شمع را با قرار دادن يخ     يواريدلكه شمع روي كاغر ◄

كمك يك زسم تيزگ لكه و روي آن زدا كنيد و پ  از كندن آن با 
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اي  اتو و كاغر مومي يا دستمال حوله كشيدنمانده را با چربي باقي
لكه قرار دهيد و اتوي گدر    از بين ببريد. كاغر يا دستمال را روي

زدا كنيدد تدا     راريد. سپ  كاغر يا دستمال را زابهرا روي آن بگ
براي دفعات بعد همان محل زرب لكهگ دوبداره روي لكده قدرار    

 نگيرد.
و سفيدك روي كاشي و شوره     شوره و سفيدك روي كاشي ◄

ترش يا دسدتمال  توانيد با مالش دادن يك تكه ليمو سراميك را مي
 روي سطح مورد نظر از بين ببريد. ه به سركهآغشت
راي كننده خوبي بد واك  اتومبيلگ تميز    تميز كننده كاشي ◄

كار را انجا  دهيد و پيش از خشدك شددنگ بدا     كاشي است. اين
 دستمال نر  محل را مالش دهيد.

 «سين هشتم، سعيده يراقي»

 طنز آخر سالي
 قا رسيد گفت: پنچر گرفتم. يه آ وسط زاده پنچري ماشينم را مي

 نهگ الستيكم گرمش شدگ در آورد  هوا بخورد. شدي؟ گفتم: پ 
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  گفت: سدربازي؟ گفدتم:   گنظامي ديد همسايه كه مرا در لباس
 نهگ عضو سپاه سريال مختار گ محل فيلمبرداري را گم كرد ! پ 
 كنده؟   كردگ يكي گفت: داره سقوط مي هواپيما داشت سقوط مي

 واد براي صرف غرا نگه داره!خ نهگ مي گفتم: پ 
   يكي اومد خونه را براي خريد ببينه. تا طبقه سو  با پله اومددگ

آسانسور ندداره! گفدتم: پد  ندهگ      طور كامل بهپ  اينجا گفت: 
 شه! داره ولي از طبقه چهار  شروع مي آسانسور

 ينگ سر  شكسته بود و داشت يكي با موتور زد به منگ خورد  زم
ندهگ مدن    فت: سرت داره خون مياد! گفتم: پد  آمد. گ خون مي

 خودنويسمگ زوهر پ  داد !
  يدر.  يكي زنگ زد خونه ما گفت: اداره ثبت احوال؟ گفدتم: نخ

نهگ شما درست گرفتيگ من اشدتباه   گفت: اشتباه گرفتم؟ گفتم: پ 
 برداشتم!

 نهگ دمدا    د و گفت: دما  خودتونِ؟ گفتم: پ يكي عكسم را دي
 سل به نسل منتقل شده و به من ارث رسيده!ازدادمونِ كه ن
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    يكي نشسته بود كنار خيابون و نوك دماغش چسبيده بدود بده
خواد انعطاف بدنش  مي نهگ وستم گفت: معتاده؟ گفتم: پ زمين. د

 را به رخ بكشه!
    يك سوسك كوچك از زلوي پا  رد شد. دسدتمال از زيدبم در

نهگ آبريزش  تم: پ اش؟ گف خواهي بكشي دوستم گفت: مي آورد .
 خوا  روي قالي نريزه! دارهگ مي بيني


