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 هنر خويشتنداري
در روزهايي از تابستان قرار داريم كه گرماي هوا به اوج خوود  

 هوم  هاي سردسير ساكنان همه نقاط ايران حتي استانرسيده و 
كنند. مودتي قبو     يرا تجربه م در ساعات روز، گرماي تابستان

خبري خواندم با اين مضمون كه تحقيقوات نشوان داده اسوت    
 موارد پرخاشگري، تندخويي، مشواجرات خوانوادگي و حتوي   

هاي خياباني در روزهاي گرم در مقايسه با ساير ايام سوال   نزاع
مشكلي به گرماي بيشتر است. برخي افراد در توجيه بروز چنين 

ها اشاره  امش روح و روان انسانو تأثيرات آن بر آر فرسا طاقت
از سوي محققان در عوين حوال در    كنند اما آمار ارائه شده مي
گيرنده يك واقعيت ناخوشايند هم هست. اين واقعيت چيوزي  بر

ها نسبت بوه لوزوم    مگر بي توجهي و سه  انگاري انساننيست 
 خود و ديگران. خويشتنداري و حفظ آرامش

ود و هوي   ر اد ما پويش موي  هنگامي كه همه چيز بر وفق مر    
كنيم كه آرام، منطقي و معقول رفتوار   نمي مشكلي نداريم، هنر

و رواني خوود   كنيم و اگر جز اين باشد، بايد در سالمت جسمي
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ترديد كنيم. هنر آن است كه انسان در معركه مشكالت حضوور  
ريزي شده و اطمينان قلبي به  برنامه فكرداشته باشد و بتواند با 

ياري خداوند، از برخوردهاي هيجاني و رفتارهاي غير منطقي 
 با ديگران پرهيز كند.

صوص سواكنان  خبالي  پرخاشگري و مشاجره افراد يكي از د    
من شهرهاي بزرگ كشور، شتابزدگي بي مورد است. بارها براي 

بينم كه چه  رادي را ميفا ام، پيش آمده وقتي در خودرو نشسته
گنجند گويي يك حيووان   خود نميپياده و چه سواره در پوست 

ترين جلسه دنيا  ل آنها است يا قرار است در حياتيدرنده به دنبا
كره زمين  ترين رويداد و مشغله آنان، كليدي شركت كنند يا كار

تند، هنگامي كه از خانوه  است. آنان همواره در حال عجله هس
هسوتند و زمواني هوم كوه      آيند در حال دويودن  بيرون مي

 خواهند به خانه برگردند، شتاب زيادي دارند. مي
اين عجله نامعقول فقط مخصوص فص  تابستان نيست و نبايود      

گناه پيامدهاي ناشي از آن را به گردن گرماي هووا و تابسوتان   
هاي  توان جلوه داخت زيرا در روزهاي ديگري هم ميبيچاره ان
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كرد. روزهاي قب  از سوال نوو را   تابزدگي را مشاهده منفي ش
د كوه  خاطر بياوريد، بسياري از افراد آن چنان عجله دارنو  به

شويم. وقتي به سالمتي  گويي به پايان عمر كره زمين نزديك مي
، بواز هوم خودروهوايي را    و ميمنت، قدم به سال نو گذاشوتيم 

زننود و   ن ميبي مهابا خود را به دل خياباكنيم كه  مشاهده مي
و دهند كه از يك فورد عوازم ديود     حركاتي از خود نشان مي

د زنده ديگر اين امر رسد. شاه بازديد نوروزي، بعيد به نظر مي
هاي خروجي شهرها ببينيم كه چند  توانيم در جاده را زماني مي

 روز تعطيلي پياپي پيش رو داريم و گويي ماراتوني برپا است.
رد بهتر است با خودموان اوادب باشويم.    با توجه به اين موا    

تابستان امسال نوه   از طبيعت تابستان است و ،هوا بخشي گرماي
اولين و نه آخرين تابستان طبيعت اسوت. نكتوه مهوم، لوزوم     
خويشتنداري در برابر مشكالت و سازگاري با محويط زنودگي   
است و اگر نخواهيم اين سازگاري را به ملكوه وجوودي خوود    

تورين   اي خالف هنجار و غير معقول، االيفتارهتبدي  كنيم، ر
تووانيم   از نگاه ديگران خواهد بوود و نموي   ويژگي شخصيت ما
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م. انتخاب بوا  اي در جامعه داشته باشي موقعيت شايستهجايگاه و 
 خود ماست.

 «سپيدار»
 سوره معارج را بخوانيد

آيوه   22داراي مكوي و   سوره معارج، هفتادمين سوره قرآن،
 نيز شهرت دارد. «أل سائ س»است و به 

هر »اين سوره فرمودند:  ( در فضيلت قرائت9رسول اكرم )    
 كسواني را كوه   كس سوره معارج را قرائت كند، خداوند ثواب

اني كوه بور   كننود و كسو   رعايت امانت و عهدهاي خود را مي
 «كند. كنند، به او عطا مي نمازهاي خود مواظبت مي

هر كس سووره  »آمده است:  (:در سخني از امام اادب )    
معارج را زياد بخواند، خداوند از گناهان او پرسش نخواهد كرد 

السالم ساكن  بيتش عليهم را نزد پيامبر و اه  و در روز قيامت او
 «خواهد كرد.

 خانه شيطان كجاست؟
 شود؟ از چه خوشش   اش كجاست؟ كجاها زياد آفتابي مي انهوخ
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هاست كوه بوه شويطان فكور      آيد و از چه بيزار است؟ هفته مي
ائوم در ذهونم   كنم، اين شيطان انگار دست بردار نيست و د مي

اش را پيش خودم ترسيم كنم توا  خواهم ظاهر زند. مي قدم مي
ر كوس  كنم ظاهر ه ايي ديدمش، تحويلش نگيرم. فكر مياگر ج

اش است. بوراي هموين    هاي ذاتي شبيه رفتارها و كارها و افت
هايي را كه در باره شويطان   ي كردم آيهتمام هفته گذشته را سع

 است پيدا كنم.
تووانم او را   با اخالقش آشنا شوم، بهتور موي  فكر كردم اگر     

رهاي زشت آدم را در نظورش زيبوا   بشناسم. فهميدم كه او كا
شوود و   خيلي خطرناك است چون آدم گيج موي  كند و اين مي
كه شيطان گر اينتواند خوب و بد را از هم تشخيص دهد. دي نمي

زند. ديگور   دهد كه بعد زيرش مي هايي مي دروغگو است و قول
نود  ك گذارد و كاري مي ه شيطان وسط راه، آدم را تنها مياينك

داند حرف بزند. شيطان هميشه  كه او در باره چيزهايي كه نمي
نود، از انجوام دادن كارهواي خووب     ك وسوسه موي انسان را 

 اندازد. و دراز ميدر دل او آرزوهاي دور  ترساند و مي
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سوره ابراهيم خيلي روشن به ايون مووووع اشواره     22آيه     
گويد: خدا به شوما   چون كار به پايان آيد، شيطان مي»كند:  مي

وعده داد و وعده او درست بود. من هم به شما وعده دادم ولي 
در وعده خود خالف كردم و برايتوان هوي  دليو  و برهواني     

كردم. شما نيز دعوت مورا اجابوت    اننياوردم، جز آنكه دعوتت
 «كنيد. كرديد. پس مرا مالمت نكنيد، خود را مالمت

برادر با دقت در آيات قرآن همچنين متوجه شدم كه شيطان     
انسان ها گفتند انسان را خلق نكن،  افراد اسرافكار است. فرشته

مون  »اما خدايا تو گفتوي:   كند روي زمين خونريزي و ظلم مي
حاال شيطان همه تالشوش را   «دانيد. انم كه شما نميد چيزي مي

دنيوا را   از راه به در شود واين از راه به در شده كند تا آدم مي
خواهد ثابت كند آفريدن آدم كوار   پر از بدي كند. شيطان مي

درستي نبود. خدايا كمكم كن تا شيطان هرگوز بوه آرزويوش    
 نرسد.

 «عرفان نظرآهاري»

 ها پر آذر است دل
 ماتمي كه چشم مالئك ز خون تر استزين 

 گويا عزاي اادب آل پيمبر است
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 جانگداز رب چه روي داده كزين سوگيا
 ها پر آذر است خلقي پريش خاطر و دل

 ك به ناله و افغان و اشك و آهلَمُلك و مَ
 جعفر است بن چون داغدار، حضرت موسي

 رود ز فرط غم از چشم شيعيان خون مي
 ر استدَّكَان مُزيرا كه قلب عالم امك

 ديو دينمنصور، شاد گشت ز قت  خَ
 اما به خُلد، غمزده زهراي اطهر است

 او گرچه كشت خسرو دين را ولي به دهر
 نامش به ننگ تا به ابد ثبت دفتر است
 تن در نداد بر ستم و اين كالم نغز

 رر استبر پيروان حق و عدالت مق
 دهد آزادمرد، تن به زبوني نمي

 تر است ر نظر مرد، خوشمرگ از حيات د
 زين عزا بُود «افا»تنها نه اشكبار چشم 

 ر استكدَّهاي شيعيان همه از غم مُ دل
 «ي سهرابي تويسركاني متخلص به صفاعل»
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 مراقب دخترمان باش
آموزان در كوال  در  داسوتاني را    آموزگار خطاب به دانش

در دريوا   كشتي مسافربري در حال گردش»چنين تعريف كرد: 
كه دچار حادثه شد و نزديك بود غرب شود و زير آب برود. بود 

 زن و شوهري كه روي عرشه بودند، هراسان به سوي قايق نجات
جاي خالي مانوده بوود. در آن    دويدند اما فقط براي يك نفر

دش درون قوايق  مرد همسرش را پشت سر گذاشت و خو لحظه،
در حال زده روي عرشه باقي ماند! كشتي  نجات پريد. زن شگفت
كرد در ميان غورش   كه سعي مي حالي غرب شدن بود و زن در

اي  رش برساند، جملوه امواج دريا، اداي خود را به گوش همس
 «را گفت.

بوه  »آموزگارپس از چند لحظه سكوت، از شاگردان پرسويد:      
بيشتر شاگردان حد  زدند  «نظر شما زن به شوهرش چه گفت؟

 «ر كور بودم و تو را نشوناختم! چقد از تو بيزارم،»كه زن گفته: 
آموزگار خشنود نشد زيرا پاسخ آنان درسوت نبوود. ناگهوان    
متوجه شد پسركي در تمام اين مدت سكوت كرده اسوت. از او  
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زن »مدتي سكوت گفت:  خواست نظرش را بگويد. پسرك پس از
آموزگار تعجب كرد  «زده است كه مراقب فرزندمان باش! فرياد

خيور  »گفت:  پسرك «استان را شنيده بودي؟تو اين د: »و پرسيد
جملوه   آنكه از دنيا برود، به پدرم همين اما مادر من هم پيش از

 «را گفت.
آري! پاسخ توو درسوت اسوت.    »آموزگار با ناراحتي گفت:     

رشوان را بوه   كشتي زير آب رفت و مرد به خانه برگشت و دخت
در ديار ها گذشت و مرد هم به همسرش  تنهايي بزرگ كرد. سال

از  مانوده  روزي دختر هنگامي كه وسواي  بواقي   باقي پيوست.
كرد، دفتر خاطرات پودر را يافوت! او بوا     پدرش را مرتب مي

مطالعه خاطرات متوجه شد قب  از آنكوه پودر و موادرش بوه     
اري العالجي مبتال شده بود دريايي بروند، مادر به بيم ترفمسا

ه دهد. در آن لحظه توانست مدت زيادي به زندگي ادام و نمي
بوزرگ  مانوده بوراي    در دريا، پدر از تنها فرات باقي حسا 
دخترشان استفاده كرده بود. پدر در دفتور خواطراتش    كردن

چقدر مشتاب بودم با تو در اعماب اقيوانو  جواي   »نوشته بود: 
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گذاشتم تو به تنهوايي بوه اعمواب    گيرم اما به خاطر دخترمان 
 «هاي دريا بروي. آب
ال  در سكوت فرو رفت. آموزگار تان به پايان رسيد و كداس    
آمووزانش در  اخالقوي داسوتان را     دانست كوه دانوش   مي

درسي مربوط به خير و شر، خوبي و بدي در ايون   ؛اند دريافته
 هواي  هر فرياد و هر سخني، پيچيدگي جهان. در پس هر كاري،

بسياري وجود دارد كه درك آنها مشك  است. بوه ايون دليو     
بودون آنكوه درك    رگز نبايد سطحي بينديشيم و ديگوران را ه

كرده باشيم، مورد داوري قرار دهيم. اگر كسوي مايو  اسوت    
اورت حساب را پرداخت كند، بدان علت نيست كه جيبوي پور   

نهود.   تي و رفاقت را بيش از پول ارج موي پول دارد بلكه دوس
 گيرنود،  ح  كار، ابتكار عم  را در دسوت موي  كساني كه در م

دانند! كساني كه  را نيك مي وليتئمساحمق نيستند بلكه مفهوم 
كنند، نه بدان  گ و دعوايي، زبان به پوزش باز ميبعد از هر جن

 است  دانند بلكه از آن روي  علت است كه خود را مديون شما مي
 دانند. كه شما را دوست واقعي خود مي
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 هاي طاليي واژه
دانود آخورين    يكوس نمو   مراقب اعمالتان باشويد، هوي   * 

 خداحافظي چه زماني است؟
زندگي، همين روزهايي اسوت كوه    كه فهميم چقدر دير مي* 

 منتظر گذشتنشان هستيم.
او با كسواني كوه   ميزان انسانيت يك فرد، از نحوه برخورد * 

 شود. اند مشخص مي برايش كاري نكرده
 لطفوا   ؛ها از دور، جذاب هسوتند  شهر، از باال زيباست و آدم* 
 له مناسب را حفظ كنيد تا زيبا بمانيد.فاا
اما هزار پرنده  ؛ر گلوله، شايد يك پرنده كشته شودبا شليك ه* 

 كنند. هم پرواز مي
خواهيم براي كسوي كوه    است! مي نياها مشك   بعضي وقت* 

 راه برويم! يك قدم برايمان برداشته، كيلومترها
تا همواره كس وابسته نكن  چيز و هي   را به هي  خود آرامش* 

 آن را داشته باشي.
 كس   ، اين بود كه هي  از زندگي آموختمترين درسي كه  مهم* 
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 هايش نيست. شبيه حرف
جايي كه بودن و نبودنت هوي  فرقوي نودارد، نبودنوت را     * 

 انتخاب كن تا به بودنت احترام گذاشته باشي.
 هاي بدنسازي. شود نه در سالن ها مرد مي مرد در سختي* 
ا هي  چيز عزيزتر از قلب و وقت شما نيست! هور دو را  در دني* 

 حفظ كنيد!
كنند، جاي  ها را خوب مي هايي كه حال آدم هي  وقت قرص* 

 گيرند. كنند نمي هايي كه دل آدم را قرص مي انسان
 «ايران پرنده :گردآوري»

 يازدهمين قدم
ياران گرامي! مخاطبان محترم! يازدهمين سال انتشار ماهناموه  

به دوران نوجوواني رسويده    به شما پايان يافته و بشري متعلق
مصحبتي ما و شما سورري  است. يك سال ديگر از همنشيني و ه

و بالندگي هرچوه بيشوتر   ما چشم به رشد  كه همه شد در حالي
ايم و اميدواريم اين ماهنامه هور مواه پربوارتر و     بشري دوخته

 بشنويد يكي  مفيدتر ارائه شود. شايد براي شما عجيب باشد اگر
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از آرزوهاي همكاران بشري طي چند سال گذشته اين بوده كه 
 افزايش دهند و در نتيجه مطالوب آن تعداد افحات ماهنامه را 

تر كنند اما اين آرزوي به ظاهر كوچك هنووز محقوق    را متنوع
 امر دخي  هستند. زيرا عوام  فراواني در تحقق اين نشده است

كس وام ، ووعيت اقتصادي است. هر ترين اين ع يكي از مهم    
خوبي به اين واقعيت آگاه هسوتيد  نداند شما نابينايان گرامي ب

افحه مطلب به خط بري ، چه هزينه سنگيني در بر  كه چاپ يك
هواي   كموك  دارد. بشري يك نشريه غير دولتي است كه ابتدا با

اميمانه گروهي از نيكوكاران آغاز به كوار كورد و در مسوير    
ه كاغوذ  خود مانند هر نشريه ديگري در كشور، از يارانپيشرفت 

مند شد. در چند سال اخيور بهواي    وزارت فرهنگ و ارشاد بهره
كاغذ به شدت افزايش يافته و ايون امور در بواره كاغوذهاي     

بشوري   مخصوص چاپ متون بري  به مشكلي بزرگ نه تنها براي
  .دي  شداندركار چاپ بري  تب دست بلكه براي همه دوستان

توان از هر نوع كاغوذ موجوود در    توجه داشته باشيد كه نمي    
يك از  ي چاپ بري  استفاده كرد زيرا هي بازار با هر كيفيتي برا
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هاي چاپ بري  توليد داخ  نيسوتند و اگور بوه دليو       دستگاه
كاغذهاي نامناسب آسيبي ببينند، وارد كردن قطعات  استفاده از

هاي  زيادي دارد و به دلي  تحريم ارجييدكي آنها نياز به ارز خ
اروپايي عليه مبادالت مالي ايران حتي اگر هزينه سنگين آن هم 

 تأمين شود، امكان مبادله مالي وجود ندارد.
هاي اخير از سووي   كه در سال اي از سوي ديگر، ميزان يارانه    

شده، تنها ارشاد براي تأمين كاغذ بشري اختصاص داده  وزارت
هاي سنگين كاغذ و چاپ بري  بووده   ي از هزينهپاسخگوي بخش

به تدريج  است. در عين حال مقدار اين يارانه طي دو سال اخير
 كاهش يافته است. حق اشتراكي هم كه شما مخاطبوان گراموي  

شود.  ارف طراحي و چاپ جلد ماهنامه مي كنيد، تنها هديه مي
معمول بوراي مطبوعوات    مدآدرانتشار آگهي هم كه يك منبع 

 بينايي است، براي بشري وجود ندارد.
 خواهيم با و بسياري از مشكالت ديگر كه نمي همه اين عوام     
آوري آنها ذهن شما را در يازدهمين سالگرد تولود بشوري   ياد
اند. تنها كاري  را بسته ر كنيم، دست خادمان شما در ماهنامهدّكَمُ
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ه از هموين  آيد، استفاده بهين كه در حال حاور از دست ما برمي
تر است. به همين  حات بشري براي ارائه مطالب متنوعتعداد اف

كنيم از خطووط خوالي    از نشريه تيرماه به بعد تالش مي دلي 
پايين افحه بيشتر استفاده كنيم و حتي ابيات شعرها را نيز تنها با 
گذاشتن يك خط تيره از يكديگر جدا كنيم تا كمتورين فضواي   

 نماند. خالي هم در افحات باقي
توانيم در جشن تولد بشوري بوه شوما ميزبانوان و      آنچه مي    

الصانه و عرض پوزش ااحبان اين ماهنامه بگوييم، يك تبريك خ
به اميد بواز شودن    ها و تقاواي شكيبايي بيشتر به دلي  كاستي

جديود بوراي پيشورفت بشوري اسوت. در آغواز        هاي روزنه
شوكش مون بوه    دوازدهمين سال عمر ماهنامه بشوري تنهوا پي  
ابراز شورمندگي   همكاران اين نشريه، تشكري از سر فروتني و

در برابر زحمات فراوان آنان است كه اگر مهربواني و دسوتان   
 خوانواده  گرم آنان نبود، با توجه به مشكالت عديده پيش روي

ب  در جريان عبوور از  ها ق مطبوعات كشور، ماهنامه بشري مدت
 مانند بسياري از نشريات بينايي،  ها كمر خم كرده و فراز و نشيب
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 فعاليت خود را متوقف كرده بود.
در همين حال به نمايندگي از شما عزيزان حق اين درخواست     

دانيم  گي را براي خود محفوظ مياز مسئوالن مطبوعاتي و فرهن
نگواهي خواص    فرهنگي نابينايان، هاي كه به نشريات و فعاليت
شور ادها نشريه روز در سراسر ك كه هر داشته باشند. در حالي
شود، نابينايان و كم بينايان به عنوان گروهي  گوناگون منتشر مي

از مردم با نيازهاي ويژه نبايد نگران توقف يا تعطيلوي معودود   
نشريات مخصوص خود باشند كه تعداد آنها پس از گذشوت دو  

تنها روزنامه بري  كشوور هنووز هوم از تعوداد      دهه از انتشار
 تان يك دست فراتر نرفته است.انگش
كنيم كوه بشوري    ها و موانع، تأكيد مي با وجود همه دشواري    

با اراده محكم به عنوان سوند   همچون گذشته سربلند، استوار و
افتخار شما در جامعه مطبوعاتي كشور ايستاده و با مدد جسوتن  

بت شما براي رسيدن به فورداي  از الطاف الهي و همدلي و مح
 گذارد.   خود را پشت سر ميهاي زندگي  ر، فراز و نشيبت روشن

 «اطيابي»
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 اي به نام اراده معجزه
سوئي چيرو »مكانيك ژاپن،  اين داستان مربوط به زندگي نابغه

ا تأسويس كورد.   است كه امرراطوري اقتصادي هوندا ر «هوندا
وعيف بود.  آموزي، از نظر فيزيكي بسيار هوندا در زمان دانش

ين منظور به سراغ يكي فكر آموختن شنا افتاد. به هميك روز به 
ا بيواموزد.  توا از او شونا كوردن ر    هاي خود رفت از همكالسي

كه كاري ندارد، فقط يك ماهي كوچوك  اين»همكالسي او گفت: 
 «گيري! خود شنا ياد مي  به ه، آن وقت خودسياه مداكا قورت بد

هواي   راهنماييكنار رودخانه رفت و به  هوندا با ساده لوحي    
يوك موداكا گرفوت و     اش عم  كرد. عجيب و غريب همكالسي

قورت داد و آب فراواني نوشيد تا مرگ ماهي كوچولو را آسان 
پريود.   اينكه ديگر غرب نخواهد شد، در آب كند. سرس به خيال

بلعيد. سر انجام پذيرفت كه چند بار دست و پا زد و مقداري آب 
هموه   آن پسر د فكر كرد احتماال با خو اي در كار نيست. معجزه

داد توا   و شايد هم بدن وعيف او اجازه نموي چيز را به او نگفته 
 مانند ديگر همساالن خود شنا كند.
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نزد پسرك باز گشوت   هوندا آزرده خاطر بود اما تسليم نشد.    
كونم   من فكر مي»گفت:  اش را جويا شود. پسرك تا علت ناكامي

نار رودخانه ك اگر يك بار ديگر ؛تكه علت آن، فيزيك بدن توس
 تر بگيوري و قوورت بودهي، موفوق     بروي و يك ماهي بزرگ

سخن پسرك چنان محكم و مطمئن بود كه هوندا در  «شوي. مي
نكرد. كنار رودخانه رفت و بار ديگر خود را آزمود  آن ترديدي

ا هرگز تسليم ايون  اما اين بار هم تالش او سودي نداشت. هوند
تواند مانند همساالن خود شنا كند، پس دوباره  فكر نشد كه نمي

ا بلعيدن يك كنار رودخانه كرد. او هر بار ب شروع به دويدن در
ريع آب، او پريد. جريان پر قدرت و سو  ماهي، به درون آب مي
 خورد. كرد و هر بار شكست مي را دستخوش امواج مي

اره موفقيوت و  ردن را ياد گرفت. او در بهوندا باالخره شنا ك    
چند سال بعد دانستم كه معجوزه  »گويد:  معجزه شنا كردنش مي

فقط در نيروي اراده و پشتكار من نهفته بوده چون تصميم گرفته 
نه هم شده، شونا  هاي رودخا بودم اگر به قيمت بلعيدن تمام آب

 كردن را بياموزم.
 «اميررضا آرميون»
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 راهكارهاي كارايي
بسوياري از افوراد هموواره مطورح      هايي كوه  يكي از پرسش

كنند، اين است كه چطور كارايي خود را در طول روز باالتر  مي
متعوددي   ببرند؟ پاسخ به اين پرسش، مستلزم بيان راهكارهاي

 كنيم. د مورد از آنها اشاره مياست كه در اينجا به چن
ها سر  خواهيد ابح مي اگر    ساعت خوابتان را مشخص كنيد

حال از خواب بيدار شويد، شب به موقع و به انودازه بخوابيود.   
كنيد، خود را موظف  تي اگر شب احسا  خواب آلودگي نميح

 كنيد كه رأ  ساعت مشخصي بخوابيد.
نور اتاب خوابتان را طووري      نور اتاب خواب را تنظيم كنيد

تاب ود. در اتنظيم كنيد كه با روشن شدن هوا، اتاب نيز روشن ش
 توانيد سر حال از خواب بيدار شويد. تاريك يا كم نور نمي

آب يك شفابخش طبيعوي اسوت و دوش       ها حمام كنيد ابح
سالت بعد از بيوداري را از  گرفتن بعد از بيدار شدن، احسا  ك

 برد. بين مي
 ا  وه ان بخواهيد ابحواز دوستانت    انتان كمك بگيريداز دوست
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نيد، تا پايوان  وزتان را با شادابي آغاز كدنبال شما بيايند. اگر ر
 مانيد. شب سر حال باقي مي

ترين كارهوا   خوردن ابحانه، يكي از مهم    گيري كنيد سوخت
در ابتداي روز است. زماني كه بدن در ابتداي روز مواد غذايي 

خود را در قحطي حس كرده كند،  ش را دريافت نميمورد نياز
ه زاند. بوا خووردن اوبحان   كند كالري كمتري بسو و سعي مي

 كنيد. تناسب اندام خود را نيز حفظ مي
هوا،   جاي خوردن كربوهيدراتها ب ابح    پروتئين مصرف كنيد

پروتئين مصرف كنيد. با مصرف پروتئين در طوول روز انورژي   
 بيشتري خواهيد داشت.

 «زهرا خراساني»
 از ثروت تا فقر

هي خوود را  به قصد نقاش شدن، تحصيالت دانشوگا  «رامبراند»
سالگي به عنوان نقاش پرتره معروف شد.  25و پيش از  رها كرد
آوري آثار هنري و  تري ثروتمند ازدواج كرد و به جمعاو با دخ

 عتيقه و خلق تصاوير زيبا همت گماشت اما پس از مرگ همسرش،  
 كم مقروض شد. از دست داد و كم محبوبيت خود را
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و كلكسويون وي را حوراج    چهارده سال بعد، طلبكاران خانه    
كردند. تنها ياري همسر دوم و فرزند او باعث شود از فالكوت   

برانوود تحووت حمايووت همسوورش آخوورين نجووات يابوود. رام
كارهايش را آفريد ولي دو حامي او زودتر از وي از دنيوا  شاه

ترين نقاشان تاريخ، در زموان   بزرگ رفتند. بدين ترتيب يكي از
دار اندكي ابزار كوار چيوزي   پوشي مندر  و مق مرگش جز تن

 نداشت.
 «نسب ناهيد قادري»

 مشكلي به نام كم رويي
تنووع   اي است كه هرچه بيشتر به آن برردازيم، رويي، مقوله كم

 كنيم. پيش از آنكه بتوانيم در باره بيشتري را در آن مشاهده مي
ويوي  ر  رويي فكر كنيم، بايد از مفهووم كوم    نحوه مقابله با كم
رو بودن، نشانه اوفت فوردي    داشته باشيم. كم شناخت درستي

زديك شدن به ن است كه به خاطر تر ، احتياط و بي اطميناني،
رو به اورت هشيارانه از مواجهه با افراد  او مشك  است. فرد كم
يا انجام كاري همراه ديگران گريزان است.  يا چيزهاي مشخصي

وجود بيوزار   از ابراز ؛تار يا كردار خود مالحظه كار استدر گف
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رو  حسوسي ترسو است. ممكن اسوت فورد كوم   طور م است و به
انگيز، بي اعتماد  ا بي اعتماد باشد يا شخصيتي پرسشگير ي كناره

 و مشكوك داشته باشد.
 ناراحت بودن»رويي به عنوان   هاي لغت، كم در برخي فرهنگ    

رويوي در ميوان    كوم  تعريف شوده اسوت.   «در حضور ديگران
ياري از تر از بزرگساالن است. بس ن خردسال، شايعآموزا دانش

ريوزي، بور    بينند، با برناموه  رو نمي بزرگساالني كه خود را كم
ايون،   با وجوود  ؛اند رويي دوران كودكي خويش غلبه كرده كم

ووه دوران كوودكي   رويي فقط عار تحقيقات اين باور را كه كم
ن يوده در ميوان كودكوا   كند. ممكن است ايون پد  است رد مي

نسبت به بزرگساالن در معرض  زيرا آنان معموال  ؛آشكارتر باشد
رويي در ميان  اما كم دقيق روزانه اعمالشان قرار دارند بررسي

 يابد. اي از جمعيت بزرگساالن ادامه مي بخش قاب  مالحظه
ولوژيك، رو در سطح فيزي افراد كم    رويي عالئم جسماني كم

دهند: تنود زدن   ر را بروز ميهاي زي يك يا چند مورد از نشانه
لب، تعريق شديد بدن، التهاب و دلشوره. همه موا  نبض، ترش ق
حتي اگور در آن   ؛ايم هاي جسماني را تجربه كرده اين واكنش
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لحظه عصباني، هراسان، تحريك شده يا خشنود بوديم. يكي از 
توانند پنهان كنند، سور    نمي عالئم جسماني كه افراد خجالتي

ت. براي بيشتر ما اتفاب افتاده كه از شرم، سر  شدن اورت اس
 ايم. ب و دلشوره را در خود احسا  كردهشده يا ترش قل

را به عنوان ناراحتي مختصور   ها رو اين واكنش افراد غير كم    
اراحتي اتفواب  پذيرند و به جوانب مثبت آنچه بعد از اين نو  مي
هواي   اين نشانه رو فكر خود را بر نگرند اما افراد كم افتد مي مي

كنند. در واقع آنان گاهي حتوي پويش از    جسماني متمركز مي
رويي  تي كه ممكن است در آنان احسا  كموارد شدن به موقعي
د. آنان ابتدا عالئم را تجربه مي شون ييرو كمايجاد كند، دچار 

گيرند از  انديشند، سرس تصميم مي يبت ميكنند و فقط به مص مي
 در تورها پرهيز كنند. يا شركت مالقات با افراد خاص

 «ليال پورنعمتي و حميدرضا غيوري»

 پند تاريخ
النجم طبيوب، روزي در  ابوو      دباغ در بازار عطرفروشوان 

گذشت، شخصوي را ديود كوه     بازار عطرفروشان مي دمشق از
انود و   هي اطراف او جموع شوده  بيهوش بر زمين افتاده و گرو
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و علت ازدحام جمعيت و  النجم پيش رفت خورند. ابو افسو  مي
اين شخص چند لحظه پويش  »آن مرد را پرسيد. گفتند:  افتادن

النجم ابوو  «بينوي، افتواد.   رد بازار شد و ناگهان چنان كه ميوا
در باره شغ   باالي سر آن مرد رفت و متوجه شد كه زنده است.

بودون   النجممتوجه شد كه دباغ است. ابو و كار او سؤال كرد و
را بر دوش گرفتند، بوه بوازار    ا گروهي آن مردتأم  خواست ت

دباغان بردند و در آنجا به زمين گذاشتند. آن مرد پس از يوك  
 ساعت به هوش آمد و از مرگ نجات يافت.

النجم پرسيدند. گفوت:  افيان حكمت اين معالجه را از ابواطر    
خانه عادت كورده   هواي دباغ ها به استنشاب رد سالبيني اين م»

استشمام بوي خووش   ن به بازار عطرفروشان رسيد، ازبود! چو
 «ترك عادت موجب مرض است. بيهوش شد كه

الكريم خودمتكار خواص   عبود  خواجه    حكايت نويس مباش
روزي درويشي از مون خواسوت   »الخير گفت: ابوسعيد ابو شيخ

هايي از احوال شيخ ابوسعيد براي او بنويسم. در حوال   حكايت
توو را   كسي آمد و به من گفوت شويخ  نوشتن حكايات بودم كه 
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وقتي پويش شويخ رفوتم گفوت چوه كوار       احضار كرده است. 
هايي از زندگي شما  كردي؟ گفتم: براي يك درويش حكايت مي

الكريم! حكايت نوويس مبواش،   نوشتم. شيخ گفت اي عبد را مي
 «ند.چنان باش كه از تو حكايت كن

 «محمود برآبادي»
 فوت و فن ايجاد آرامش

و بوا  اگر به هر چيز بوا دقوت       ز لذتي نهفته استدر هر چي
شويد كه در آن، لذت خااوي   تمركز نزديك شويد، متوجه مي

زمين چمن يا آسمان ابري. نهفته است: خوشه انگور، ليوان آب، 
ز ديدن آنها ها در وجود خود زيبايي خااي دارند كه ا همه اين
 رسانند.توانند ما را به آرامش ب بريم و آنها مي لذت مي

 ؛آرامش را از كودكان بياموزيود     از كودكان در  بگيريد
اي كه هستند، زنودگي   يد چگونه آنها درست در همان لحظهببين
توانيد مثو    برند! وانمود كنيد، شما هم مي كنند و لذت مي مي

 آنها باشيد.
افكار آرامي داشته باشيد، مناظر و اداهاي     آرام فكر كنيد
 كنيد. پيدا ميد آوريد و بعد ببينيد چه احساسي آرامي را به يا
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هواي فيزيكوي،    بي نظمي     ها را مرتب كنيد ريخت و پاش
ها  دهد. ريخت و پاش هاي موجود در زندگي را افزايش مي تنش

 را مرتب كنيد تا به آرامش برسيد.
قتي نگران كسي يا چيوزي  و    سي ثانيه وقت به چنگ آوريد

را حمام برويد و سي ثانيه افكار خود  جاي خلوتي مث هستيد، ب
توانيود آرام شوويد. ايون     متمركز و فكر كنيد كه چطور موي 

 مفيدترين لحظات يك روزتان باشد. تواند ثانيه مي سي
 «سپيده خليلي»

 يك روز در همدان
خود را به ما بدهيد، همراه  دوستان گرامي! اگر دقايقي از وقت

همدان خواهيود   يبايبشري در يك گردش يك روزه در شهر ز
 بود.

غربوي   ي شومال كيلومتر 122ادر در  غار علي    ادر غار علي
گوينود ايون    آهنگ واقع شده است. ميهمدان و نزديك كبودر

وجوي گوسفند گم  سال پيش توسط چوپاني كه در جست 22غار 
ادر، پديده طبيعوي بسويار    اش بود، كشف شد. غار علي شده

بط با هم تشوكي   دهليز مرت الب وزيبايي است كه از تعدادي تا
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اي كه از  انگيزي دارد. در رودخانه هاي شگفت شده و استاالگتيت
زنوده اي وجوود نودارد.    گوذرد، هوي  موجوود     دل غار مي

هاي پارويي كه به وسيله راهنمواي   توانند با قايق گردشگران مي
 شوند، از داخ  غار بازديد كنند. ايت ميغار هد

 22اي باسوتاني و در   اثور زيبوا در تروه    اين    قلعه نوشيجان
واقع شوده   «شوشاب»رب مالير و نزديكي روستاي كيلومتري غ

دار، معبود   است. بقاياي آثار قلعه شام  آتشگاه، تواالر سوتون  
شود. بناي آتشودان نشوانگر    ها، انبارها و تون  مي اتاب االي،

دار بر روي سكويي خشتي  مراسم نيايش آتش است. تاالر ستون
عنااور   االي به شك  نيم چليرا بوده و با رار گرفته است. معبدق

 معماري دژ ساخته شده است. در قسمت شرقي تروه، حصوار و  
خش شمالي تاالر شود. در ب هاي مسكوني و انبارها ديده مي اتاب
 له  وي شك  كنده شده كه داراي پواي سرداب دار نيز حفره ستون
 سه متر عمق دارد. است و

 «گردشگري ايران، مسعود سنوبري هاي جاذبه»
 خان كاهش وزن  هفت



 29 

ا گذر زمان و بوه تودريج افوزايش    گونه كه وزن هر فرد ب همان
ند شكيبايي، اراده محكم يابد، كاستن از اوافه وزن هم نيازم مي

 ريزي احيح و دقيق است. و برنامه
كردن وزن رژيوم   وقتي براي كم    هاي غذايي نادرست وعده
 «كم بخوريد تا وزنتان پايين بيايود »جمله كليدي  گيريد، به مي

هواي   لبته دقت كنيد كه هي  يك از وعوده كنيد. ا توجه و عم 
بخوريد و  ست كه كما  غذايي را نبايد ناديده بگيريد. فقط كافي

هواي غوذايي    خوريد. خوردن غذاهاي سبك در وعدههميشه ب
 كند. كاهش وزن را تسريع ميبيشتر، 

هاي  در نظر گرفتن هدف    از رژيم غذايي اهداف غير واقعي
غذايي خيلوي سوخت    واقعي كه تحقق آنها از طريق رژيم غير

كند. وقتي بدني  ش شما براي كاهش وزن را ناكام ميباشد، تال
يوك   چاب داريد، عاقالنه نيست كه بخواهيد خيلي سريع اندام

مدل را پيدا كنيد. رسيدن به هدف مورد نظر در هر كواري، در  
هايتوان   آن اهميت زيادي دارد. اگر به هدفيزان موفقيت در م

ر پايان كوار احسوا  شكسوت    دست پيدا نكنيد، ممكن است د
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ي كنيود  اميد شويد و انگيزه خود را از دست بدهيد. سعكنيد، نا
مدت را براي خود در نظر بگيريود   اهداف قاب  دستر  و كوتاه

دن يك كيلو وزن رتا انگيزه شما براي موفقيت بيشتر شود. كم ك
توايه متخصصان تغذيه است، شايد اقودامي   در ماه كه معموال 

توانيد  گونه سختي و مشكلي مي هي  كند به نظر برسد اما بدون
آن وقوت حوس    در مدت مورد نظر به آن دست پيودا كنيود.  

و بزرگتان  دهد و يك قدم به هدف كلي پيروزي به شما دست مي
 شويد. ت نزديك ميآل اس كه رسيدن به وزن ايده

 «مترجم رزيتا شاهرخ»
 دويدن با پاي برهنه

تيمي از دانشمندان براي بررسي دوندگان پا برهنوه بوه كنيوا    
اي از  هاي كنيوا كوه عوده    اين تحقيق در يكي از ايالت رفتند.

مشهورترين دوندگان دُوي استقامت تاريخ را داشته است انجام 
دن كفوش، بوزرگ   ندگان بودون پوشوي  شد. بسياري از اين دو

دند كوه  اند. دانشمندان با اين تحقيق به اين نتيجوه رسو   شده
با كفش دارد. هايي نسبت به دويدن  دويدن با پاي برهنه، مزيت

گويند نبايد دويدن با پاي برهنه را كواري   اعضاي تيم تحقيق مي
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نفر با پواي برهنوه    و غريب قلمداد كرد. هنگامي كه يك عجيب
گوذارد و   وسط پاهايش را روي زمين مي لو يادود، ابتدا ج مي

وزن بودن او  گيرد و  آن پاشنه پايش روي زمين قرار مي پس از
دود، تماي   افتد اما كسي كه با كفش مي ابتدا روي جلوي پا مي

مين برخوورد كنود. پاشونه خيلوي     دارد ابتدا پاشنه پايش به ز
 تر از جلوي پا است. محكم
بوستون آمريكا نيوز اداموه    يها اين تحقيقات در آزمايشگاه    

نيورو بوا زموين     معلوم شود پاي دونده با چه ميوزان  داشت تا
كند. دانشمندان دريافتند كه برخورد قسمت عقبوي   برخورد مي

اين است كه كسي با چكش با حدود يك  پاي دونده با زمين مث 
در  زنود  ه، به پاي او ادمه ميو نيم تا سه برابر وزن بدن دوند

ست كه كسي به پاي م برداشتن با جلوي پا مث  اين احالي كه قد
طور قطعي گفوت   توان به زند. البته هنوز نمي دونده وربه نمي

رساند يا خير پس هنووز   ويدن با پاي برهنه به پا آسيب ميكه د
 هاي ورزشي زود است. ر گذاشتن كفشبراي كنا

 «ابراهيم كرباليي»
 طالب طالبي
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و امالح آهون،   A ،B1 ،B2 ،PP ،Cطالبي حاوي ويتامين هاي 
ي است. كلسيم، پتاسيم و مقدار كمي آلبومين و مواد قند فسفر،

در، ملين و شوير  شود و داراي اثر م اين ميوه به آساني هضم مي
عنوان دسر بعد از غذا اسوتفاده  از طالبي به  افزا است. معموال 

اشتهاي  شود. خوردن اين ميوه براي رشد كودكان و افزايش مي
خاطر داشتن پتاسيم، در تقويت قلب و  ها مفيد است. طالبي بهآن

باز كردن عروب مؤثر است. مصرف اين ميوه براي افرادي كه از 
برنود، تواويه شوده     ر، رماتيسم، يبوست و نقر  رنج ميبواسي

است. در اواي  تابستان براي رفع كسالت از اين ميوه اسوتفاده  
در  ها و مواد معدني، تامينلبي به دلي  داشتن انواع ويكنيد. طا

 ها نقش دارد. پيشگيري و درمان برخي بيماري
هواي بودن افوراد     بي در تأمين آب و مواد الزم سولول طال    

دابي و افزايش مقاوموت  كهنسال مفيد است و به حفظ نشاط، شا
 كند. مصورف طوالبي بوراي افوراد مبوتال بوه       بدن كمك مي

هواي خوون،    پالكوت يي مانند كلسترول، چسبندگي ها بيماري
خون، تصولب شورايين، سورطان و واريوس     اسيداوريك، فشار
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طالبي نسوبت بوه خربوزه در حود     اثربخش است. مواد قندي 
اين ورر زيادي براي مبتاليان به قند خون تري است، بنابر پايين

ندارد. افراد گريزان از چاقي، بهتر است بوراي جلووگيري از   
ي يوك وعوده غوذاي    جاوزن و حفظ تندرستي بدن، ب افزايش

خوني رنج  ي استفاده كنند. افرادي كه از كمروزانه خود از طالب
ند. هنگوام  برند نيز بهتر است مصرف طالبي را فراموش نكن مي

تر شدن آن، از ريختن شكر روي آن  مصرف طالبي براي شيرين
 خودداري كنيد.

شود و در  سوء هاومه مي روي در مصرف طالبي موجب زياده    
روده و معوده وجوود    هايي مانند آسم، ورم ي كه بيماريموارد

لبي احتياط كرد. مبتاليان به قنودخون  دارد، بايد در مصرف طا
روي در مصرف طالبي پرهيز كنند. مصرف بويش از   هم از زياده
 شود. موجب ايجاد تاول در دهان ميحد طالبي 

 «كاظم كياني»
 تذكرهاي خانگي

كنود،   حركوت موي   سوخت اگر زيپ لبا      ان شدن زيپرو
 اي روغن خياطي يا كمي اابون به آن بماليد. قطره
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اگر سوزن چر  خياطي كند شوده      تيز كردن سوزن خياطي
است، يك ورقه سمباده را زير دستگاه قرار دهيد و يك رديوف  

 تيز شود. روي آن بدوزيد تا سوزن
شوود.   چي بعد از استفاده زياد، كند موي قي    تيز كردن قيچي

ي تيز شدن قيچي كند و قديمي، چند ورب آلومينيوومي يوا   برا
هاي  بريد. اين كار باعث تيز شدن تيغهكاغذ سمباده را با قيچي ب

 شود. قيچي مي
هوا   دن بواتري هميشه قب  از شوارژ كور      شارژ كردن باتري
اين كار عمر بواتري را بيشوتر    ؛خالي شود بگذاريد باتري كامال 

 خواهد كرد.
هواي شوما از    اگر دسوت     چغندر از دستپاك كردن رنگ 

هايتوان را بوه    يا كلم قرمز رنگ گرفتوه اسوت، دسوت    چغندر
 زميني خام بماليد. سيب

هاي ميوه  براي پاك كردن لكه    پاك كردن لكه ميوه از دست
 هايتان، از كمي ماسوت يوا   توت از دست فرنگي و شاه مانند توت
 ترش تازه كمك بگيريد.آب ليمو
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)پودر بچه( را با تالك  پودر    كه چربي از چوبپاك كردن ل
در آوريد و با قلم موو   اورت يك خمير مرطوب الك  متيليك به

روي لكه بماليد و بگذاريود خشوك شوود، سورس روي آن را     
 بساييد.

 «سين هشتم، سعيده يراقي»
 جشن لبخند

 روشنش »ت: گف «تلويزيون را بزن كانال دو.»فتم: به دوستم گ
 «دم روشن بشه. پس نه، تو بزن دو، من هُ  مي»م: گفت «كنم؟
  :خووام زن بگيورم.   ام را گرفتم، موي  تصميم»به بابام گفتم» 

 گفوتم:  «مجرده؟»گفت:  «بله.»گفتم:  «شناسي؟ او را مي»گفت: 
اش را امضوا كنوه، بوريم     پس نه، منتظرم شوهرش روايتنامه»

 «خواستگاري.
  :گفتم:  «خواهي؟ پول مي»گفت:  «پول داري؟»به بابام گفتم
خواستم ببينم اگه پول نداري، بهت بدم كوه وقتوي    پس نه، مي»

 «ات شرمنده نشي. ه، جلوي زن و بچهرفتي خون
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  :شوم.  كمكم كنيد، دارم مشروط موي  لطفا »به استاد گفتم» 
پس نه، نظر شما را در موورد  »گفتم:  «خواهي؟ نمره مي»گفت: 

 «خوام. م تو سرم ميي كه بايد بريزمقدار و جنس خاك
  :شماره فالني را بورام بگيور.   لطفا »به اپراتور اداره گفتم» 

پس نه، فوت كن، قطع »گفتم:  «وقتي گرفتم، وا  كنم؟»گفت: 
 «كن.
 دكتر  «كنه. دلش درد مي»يم دكتر. گفتم: بچه دو ماهه را برد

آبگوشت پس نه، جاتون خالي ظهر »گفتم:  «شير خورده؟»گفت: 
 «زده به بدن. با پياز

      ،بچه تازه به دنيا اوموده را از بيمارسوتان آورديوم خونوه
پوس نوه،   »گفوتم:   «خوابه؟»گه:  فاميلمون اومده مي خوابيده.

كنيود،   ساعت اول خوب شارژش 7زديمش تو شارژ! دكتر گفته 
 «كنه. ده كنيد وگرنه خوب گريه نميبعد ازش استفا


