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  موازي كاري، آفت پيشرفت

هميشـگي همـه افـراد و     پيشرفت در زندگي، يكي از آرزوهاي
را بـه   راه رسيدن به پيشرفت جوامع بشري بوده و هست. هر كس

كند. آنچه  مياي خاص و مطابق با افكار و عقايد خود معرفي  گونه
سياسـي،   هـاي  به پيشرفت در هـر يـك از زمينـه    براي رسيدن

فرهنگي الزامي اسـت، توجـه بـه     اقتصادي، اجتماعي، علمي و
در آن عرصـه   تجربيات افراد و جوامعي است كه قبل از ما پـاي 

خـواه بـه    ،انـد  ت سر گذاشتههاي آن را پش نهاده و فراز و نشيب
  به آن محروم مانده باشند. دستيابيپيشرفت رسيده و خواه از 

تواند بدون توجه بـه تجربيـات و دسـتاوردهاي     كس نمي هيچ    
گذشتگان، قدم در راه ترقي بگذارد زيرا چنـين امـري از ابتـدا    
محكوم به شكست است اما در عين حال نبايد بـه تقليـد رفتـار و    

يگران بسنده و ادعاي تالش براي پيشـرفت را مطـرح   عملكرد د
هـدف و   جام اقدامات تكراري و موازي كاري بـي كرد. تقليد و ان

   جز درجا زدن و متوقف شدن ندارد.اي ب منطق، نتيجه بي
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 متأسفانه در كشور ما با وجود افكار مترقي و تالش افراد مصمم و   

ي چه از سوي نهادها موازموارد، اقدامات  از انديشمند در بسياري
در  هاي دولتـي و چـه از سـوي مؤسسـات خصوصـي      و دستگاه

نتيجـه آن، سـرخورده   شود كه تنها  هاي مختلف انجام مي عرصه
ايـن آفـت    اميدي آنان است. نابينايـان هـم از  شدن مردم و نا

 بينانه بـه عملكـرد   اگر نگاهي واقع اند. اجتماعي در امان نمانده

لتـي  دولتي و نهادهاي انگشت شمار دوهاي غير  بسياري از تشكل
هـاي   يستي بيندازيم، مصـداق بهز متولي امور نابينايان مخصوصاً

  يابيم. كاري مي فراواني را براي موازي

ن در با توجه به اينكه هنوز بسياري از نيازهاي اساسـي نابينايـا      
هاي ضروري براي تحقـق حقـوق    كشور ما برآورده نشده و طرح

لي فراوانـي  وي زمين مانده، بودجه و منابع ماشهروندي آنان ر
 دليهم فكري وشود كه اگر با هم يهايي م صرف اقدامات و برنامه

قرار داده شود،  يك كاسه و كنار هم ربطذيميان نهادها و مؤسسات 
  اي نزديك اميدوار بود. ان به پيشرفت نابينايان در آيندهتو مي

  ي، نحوه ـالـاف منابع مرـيكي از نمودهاي موازي كاري و اس     



 
4

انجمن هر  ز جهاني عصاي سفيد است كه تقريباًبرگزاري مراسم رو
در  مراسم كند و آن را اقدام به برگزاري و نهادي مايل است رأساً

صورتي برجسته ثبت و ضبط كنـد.   خالصه عملكرد ساليانه خود به
هـيچ! زيـرا    شـود؟ تقريبـاً   اين همه مراسم و جشن چه مي نتيجه
هنوز هم براي  به قوت خود باقي است و نابينايان الت همچنانمشك

شكالت خود ترين م شهروندي و رفع ساده ترين حقوق كسب بديهي
  اند. اندر خم يك كوچه مانده

را براي يكديگر تعريـف و تفسـير   ما همواره مسائل و مشكالت      
الن هم سرگرم كار خود هستند و البته آنچـه بـه   ئوكنيم و مس مي
يي نرسد، سخن نابينايان است. امسال بـه دليـل تقـارن روز    جا

جهاني عصاي سفيد با ايام عزاداري ساالر شهيدان، مراسم اين روز 
هاي تشريفاتي همراه  جشن هاي گذشته پر هياهو و با سال همچون
به هر حال بايد فكري كرد و طرحي نو در انـداخت. بـه    نبود اما
  مكاري و يكدلي در آينده!اميد ه

  »سپيدار«
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  فضيلت سوره بروج

آيـه   22و پنجمين سوره قرآن، مكي و داراي سوره بروج، هشتاد
  است.

هر «در فضيلت اين سوره از رسول خدا (ص) روايت شده است:     
 كس سوره بروج را قرائت كند، ده برابر روزهاي جمعه و روزهاي

  »شود. به او پاداش داده مي اي كه او درك كرده است، عرفه

ان همچنين قرائت اين سوره را در نمازهاي روزانـه سـفارش   ايش
  ند.ا هكرد

هر كس سوره بروج «امام صادق (ع) نيز در اين باره فرمودند:     
هايي كه در  واجب خود بخواند، در محشر و موقفرا در نمازهاي 

رسوالن و صالحان خواهد  پيش خواهد داشت، همراه با پيامبران و
  »سوره پيامبران است.را سوره بروج بود زي

  غروب واقعه

  رسيد كم غروب واقعه از راه مي كم

  دويد مي يك زن ميان دشت، سراسيمه

  ها نبود كه آتش گرفته بود اين خيمه
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  كشيد آتش ميان سينه او شعله مي

  راهي نمانده بود برايش به غير صبر

  بريد بايد دل از عزيز سفر كرده مي

  ودنشمردي كه رفت و از سرِ ني، حس ب

  چكيد قطره به قطره سرخ و غريبانه مي

  آن مرد رفت و واقعه را دست زن سپرد

  آفريد شت حماسه ميبايد حماسه پ
  »مطهره عباسيان«

  هاي سخن جوانه

 شـناخت  شوند: يا به دليـل  ها به دو دليل دشمن هم مي انسان 

  شناخت بيش از حد. يا نداشتن

 رباني.جز مهشود ب همه چيز در زندگي تكراري مي  

 هاست. ترين خوردني دنيا، گول ظاهر آدم خطرناك  

 ن دارم، از شـا  بودن با كساني كه دوست زندگي به من آموخت
  تر است. همه چيز با ارزش

 ترين مصيبت براي يك انسان، اين است كه نه سواد كافي  بزرگ
  براي سخن گفتن داشته باشد نه شعور الزم براي خاموش ماندن.
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  گبـزر اگر آنان را  ا ظرفيت بزرگ شدن را ندارنده آدمهمه 
ا! بينند و نـه خودشـان ر   شوند و ديگر نه شما را مي كنيم، كم مي

  نزنيم. ها بياييم دست به اندازه روح آدم

 تـان، جـا را بـراي     هي حذف كردن بعضي افراد از زندگيگا
  كند. هاي بهتر باز مي آمدن آدم

 ر با قدشود ولي آن ي باز ميشود، درِ ديگر وقتي دري بسته مي
كنـيم كـه از درهـاي بـاز غافـل       تأسف به درهاي بسته نگاه مي

  مانيم. مي

،ند و خوشبختش ك كسي ماند ت كه نه منتظر مياس شخصي قوي
  دهد بدبختش كنند. نه اجازه مي

 يشـان بشناسـيد نـه از    ها ها را از قدمت دوستي با دوست آدم
  شان. تعداد دوستان

  خودت دري بساز.زند ينمدر اگر آينده ،  

براي كسي  و فهمد، هيچ توضيحي الزم نيست براي كسي كه مي
  فهمد، هر توضيحي اضافه است. كه نمي

 يزي انتظار بكشيد، وقتي به هر قدر بيشتر مجبور باشيد براي چ  
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  رسيد، بيشتر قدرش را خواهيد دانست. آن مي

ت، گاهي نشانه هميشه سكوت نشانه تأييد حرف طرف مقابل نيس
  قطع اميد از سطح شعور اوست.

  »گردآوري، ايران پرنده«

  توان زورگو بود راحت مي

هايم را به اتاقم دعوت كردم تا با  بچه پرستار »ولياي«چند روز پيش 
و  دانم كه دست بنشينيد يوليا. مي«به او گفتم:  او تسويه حساب كنم.

آوريد. ما  نمي ه زبانتان خالي است اما رودربايستي داريد و ب بال
 »طـور نيسـت؟  اين روبل به شما بدهيم. 30توافق كرديم كه ماهي 

ام. مـن هميشـه بـه     يادداشت كرده نه! من- »روبل. 40«گفت: 
دهم. حاال به من توجه كنيد. شما دو  روبل مي 30هايم  پرستار بچه

  دو ماه و پنج روز.-ماه براي من كار كرديد. 

روبل. البتـه   60شود  ام كه مي دداشت كردهگفتم: دو ماه! من يا    
هـا مواظـب كوليـا     كشنبه از آن كسر شود زيرا يكشنبهبايد نُه تا ي

رفتيد. سه روز تعطيلي را هم به  يد و براي قدم زدن بيرون مينبود
خجالت سرخ شده بود و داشت بـا  يوليا از « ها اضافه كنيد. يكشنبه
  آمد. درنميكرد ولي صدايش  هاي لباسش بازي مي چين
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اي سه روبل را بر 12سه روز تعطيلي، پس ما «سپس ادامه دادم:     
گذاريم. كوليا چهار روز مريض بـود.   يكشنبه كنار مي 9تعطيلي و 

آن روزها از او مراقبت نكرديد و فقط مواظب وانيا بوديد. ديگـر  
جـازه  ا دندان درد داشتيد و همسرم به شما اينكه سه روز هم شما

. تفريـق  19شود  مي 7و  12ها باشيد.  از شام، دور از بچهداد بعد 
  »روبل. درست است؟ 41ماند  ، مي19 منهاي 60كنيد، 

لرزيد. شروع كرد به  اش مي يوليا قرمز شده بود و چانهچشم چپ 
هاي عصبي، دماغش را باال كشيد و چيزي نگفت. مـن   سرفه كردن

ك فنجان و يـك  نزديك سال نو، شما ي«نفسي تازه كردم و گفتم: 
تـر از   دو روبل كسر كنيد. فنجان بـا ارزش نعلبكي شكستيد، پس 

نداريم قرار است بـه   ارثيه بود اما كاري به اين موضوع ها بود،اين
 مباالتي بيم. و اما موارد ديگر! به خاطر رسيدگي كني ها همه حساب

شما، كوليا از يك درخت باال رفت و كتش را پاره كرد، ده روبـل  
خانه با همچنين بي توجهي شما باعث شد خدمتكار  كم كنيد.ديگر 
هايتـان را خـوب بـاز     بايست چشم هاي وانيا فرار كند. مي كفش
   ايـت پنج سـپگيريد،  مي خوبيكار مواجب  ديد. براي اينكر مي
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  »ژانويه هم ده روبل از من گرفتيد.كنيم. دهم  ديگر هم كم مي

اما من يادداشت - »وبل نگرفتم.من ده ر«واكنان گفت: يوليا نج     
 نـد. ما تا بـاقي مـي   14برداريم،  تا كه 27روبل،  41ام. از  كرده

 آور اش رقت و چهره عرق كرده هاي يوليا پر از اشك شده بود چشم

روبـل از  مـن فقـط سـه    «رسيد. در اين حال گفـت:   به نظر مي
آن سـه   من اصالً ديدي چطور شد؟- »همسرتان گرفتم نه بيشتر.

شـود   كنيم، مي تا كم مي 14اخته بودم. سه تا از ل را از قلم اندروب
  يازده تا.

در  روبل به او دادم. آنها را با انگشتان لرزان گرفت و 11سپس      
كه  جا خوردم! در حالي »متشكرم.«جيبش ريخت و آهسته گفت: 

سخت عصباني شده بودم، شروع كردم به قـدم زدن در طـول و   
-خـاطر پـول.    به- »چرا گفتي متشكرم؟« اتاق. پرسيدم:عرض 

گـذارم و پولـت را    متوجه نشدي كه دارم سرت كاله مي يعني تو
يي تواني بگويي همين است كه بگـو  خورم؟! تنها چيزي كه مي مي

آنها به شما -قدر هم ندادند.   در جاهاي ديگر همين-متشكرم؟! 
زدم،  ي ندارد. من داشتم به شما حقه ميچيزي ندادند! خوب تعجب
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اش در اين  دهم، همه روبل مي 80كثيف. حاال من به شما يك حقه 
  پاكت مرتب چيده شده، بگيريد.

چطور ممكـن اسـت كسـي     اما«بعد مقابلش ايستادم و گفتم:     
تان  شد! چرا اعتراض نكرديد؟ چرا صدايقدر نادان و ضعيف با اين

خاطر  به »بله، ممكن است!«يوليا لبخند تلخي زد يعني  »درنيامد؟
روبلي را كه برايش خيلي  80رحمانه با او عذر خواستم و  بي بازي

تـرس  غير منتظره بود، به او پرداخت كردم. باز هم چند مرتبه با 
بيرون رفت و من مـات و   يوليا از اتاق »متشكرم، متشكرم!«گفت: 

توان زورگو  چه راحت مي مبهوت مانده بودم كه در چنين دنيايي
  بود!

  ترين خيانت است. كسي كه به تو اطمينان كرده، بزرگن فريب داد
  »آنتوان چخوف«

  كهكشان خون

  رود هنوز ز چشم ترِ شما خون مي

  خيمه زده است ماه به گرد سرِ شما

  فشان هفت اخترند هاي شعله آن زخم

  اكبر شما؟ هاي جسم علي يا زخم
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  ور راه شيري است آن كهكشانِ شعله

  ا؟اصغر شم يا روشنان خون علي

  ديوان كوفه از پي تاراج آمدند

  گم شد نگين آبي انگشتر شما

  از مكه و مدينه نشان داشت كربال

  گل كرد نور واقعه در خنجر شما

  زديد يش بوسه به محراب ميبا زخم خو

  تر كه نيزه شود منبر شما زان پيش

  كني گاهي به غمزه ياد ز اصحاب مي

  كني بر نيزه، شرح سوره احزاب مي
  »زوهعليرضا ق«

  هاي نامداران ناگفته

اي از دوران  جورج برناردشاو، در خـاطره      شاو بيماري برنارد
بيمار شـدم.   روزي ساله بودم، 12وقتي «نويسد:  خود مي كودكي

جورج سرخك  زشك، مادرم با ناراحتي گفت: حتماًقبل از آمدن پ
گرفته. پدرم گفت: يقين دارم كه مخملك گرفته. وقتي دكتـر بـه   

نم آمد و مرا معاينه كرد، گفت: طفلي آنژين گرفته. اما واقعيت بالي
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بـه   ا ياد نگرفته بودم، خودم را عمـداً كه چون جغرافيا ر اين بود
  »مريضي زده بودم.

كشيدن سيگار به هر شكل و صورتي،     تواين و ترك سيگار  مارك
برگ، خواه چپق باشد يا پيپ،  خواه سيگار معمولي باشد يا سيگار

تنها براي خود شخص مضر است بلكه براي اطرافيان او نيز زيان نه 
 با وجود اطالع از اين امـر،  دارد اما بسياري از بزرگان علم و هنر

تواين، نويسنده بزرگ آمريكايي سيگار   د. ماركنيدكش سيگار مي
گفـت:  اند كـه   گو نقل كرده كشيد. از اين نويسنده بذله مي برگ

تا كنون صد بار اين كار  اي است، من سادهترك سيگار، كار بسيار «
  »ام! را كرده

  »محمود برآبادي«

  از موانع سبقت گرفت

ادوارد تسيرا دوست خوب و انسان وااليي بود كـه بسـياري او را   
 اي بسيار فقير ر داده بودند. ادوارد در خانوادهسرمشق زندگي قرا

 فـرو كه پدرش چشم از جهـان   سال بيشتر نداشت 3دنيا آمد.  به

اش كار  خود و خانواده بست. مادر ناچار بود براي گذران زندگي
اين، ادوارد را از كودكي نزد عمه بزرگش فرستاد تا با او بنابر كند.



 
14

كند كه مجبور بود  د. ادي خاطرات زماني را تعريف ميزندگي كن
هر روز براي رفتن به مدرسه، يك مسير دو كيلومتري را پياده طي 

ه شد، ناچار بود روزي هشت كيلومتر با دوچرخـه  تر ك بزرگ كند.
  تا به دبيرستان برسد. ركاب بزند

سـربازي رفـت. در دوران    پس از پايان تحصيالت، به خـدمت     
سربازي، ياد گرفت كه همواره نظم و ترتيب را سرلوحه كار خـود  

ت، به فروشندگي پرداخـت. سـپس   پس از پايان خدم قرار دهد.
كارخانه شد و در پي آن، به مديريت يـك  دار مديريت يك  عهده

در سـر   كارخانه چند مليتي منصوب شد. او همواره اين رؤيـا را 
انجام روزي خودش صاحب يك شركت تجاري بزرگ داشت كه سر

خود را رها كـرد تـا بـه     شود. ديري نگذشت كه شغل كم دردسر
  تنهايي به يك فعاليت تجاري دست بزند.

ود اما او توانست بـا عـزم و   بين نبوشكس به آينده ادي خ هيچ    
 اي آهنين و نظم و ترتيبي خاص و با اين انديشه كـه هرگـز   اراده

هـاي   خانـه دست از تالش برندارد، صاحب و مدير گروهي از كار
   اش عالقهوي مورد ـانـپس از مدتي با ب شود. ادوارد اـدنيموفق 
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  ازدواج كرد و صاحب سه فرزند و چند نوه شد.

نظر از پيشينه خانوادگي، هر كس مجـاز اسـت آينـده    صرف      
هايشـان بـه    د. بسياري از مردم در توجيه شكستخودش را بساز

 تحصـيالت،  نداشتن مشكالتي از قبيل تربيت نامناسب خانوادگي،

 امـا  كننـد.  ندگي و اتفاقات گوناگون اشاره ميشرايط نامساعد ز

ا رقم بزنند. در اش ر گذاشت اين عوامل و مشكالت، آيندهادوارد ن
رو  ر مسير زنـدگي پيشـرفت كنـد. از ايـن    عوض بر آن شد تا د

هاي خود را مديون لطف و  اكنون انساني شاد است كه موفقيت هم
  ند.دا ميرحمت الهي 

  »ترجمه مرجان توكلي«

  تان را آرام كنيد روح

يد، به يكي از معنوي پايبند باش اگر به عقايد مذهبي و    دعا كنيد
 ايـد.  ي رسيدن به آرامش خاطر دست يافتهها رترين روشبا افتخا

  .»دعا كردن«اين روش چيزي نيست جز 

بي دليل نيست كه عابـدان،       قبل از طلوع آفتاب بيدار شويد
كننـد، ورزشـكاران رزمـي و     ضان، كساني كه يوگا كار ميمرتا
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لحظات قبل از طلوع آفتـاب   بسياري از پيروان مذاهب گوناگون،
  دانند. ترين لحظات روز مي زشبا ار را

ها نيمـي   بازگو كردن مشكل، بيشتر وقت    تان را بزنيد حرف دل
را به ديگران بگوييد و  حل آن است. احساسات و مشكالت خود از

  آرامش بيشتري احساس كنيد.

هاي گوناگوني بـراي انجـام    راه معموالً    آگاهانه انتخاب كنيد
ه وجود آنها پي بـرده باشـيد،   كارها پيش روي شما است. شايد ب

مختلف است. وقتي آنهـا   هاي ايد هم نه. هنر اصلي، شناختن راهش
كنيد و انتخـاب شـما    تشخيص داديد، احساس آزادي عمل ميرا 

  آگاهانه خواهد بود.

كار كردن و تالش فيزيكي، اثـرات منفـي فشـار         عرق بريزيد
خوبي داشـته  كند احساس  كند و به شما كمك مي كم مي عصبي را

قدر ورزش كنيـد كـه    پس از تحمل فشار رواني، ابتدا آنباشيد. 
دقيقه ديگر  20و از آن لحظه به بعد به مدت  پيشاني شما عرق كند

  به ورزش ادامه دهيد.

  تند   دـار هستيد، تنـوقتي تحت فش     كلمات را شمرده ادا كنيد
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كم كردن  يابد. تان افزايش مي زنيد و ريتم صحبت كردن حرف مي
آوردن و سرعت در صحبت كردن، با دقت افكار خود را به زبـان  

آگـاه شـما را   توانند ضمير ناخود كاهش سرعت تنفس، همگي مي
  فريب دهند تا بپذيرد كه شما انسان آرامي هستيد.

  »سپيده خليلي«

  خسته نشويد!

ب از توانيم خو شويم زيرا نمي وقتي خسته هستيم، زودتر بيمار مي
شـويم.   عصبي و بد اخالق مي ايم، قبت كنيم. وقتي خستهخود مرا

خستگي در بعضي موارد باعث مرگ نيز خواهد شد مانند تصـادف  
 پيشـنهاد  در ذيـل  اي هاي سـاده  بر اثر خستگي. راه در رانندگي

  سريع خود جلوگيري كنيد. از خستگيشود كه با كمك آنها  مي

و بسيار پر انرژي اگر طي روز پشت سر هم     تر حركت كنيد آرام
. بدون وقفه كـار  كنيد مي كار كنيد، در آن روز احساس خستگي

تر پيش برويد. وقتي را براي صرف چـاي، ناهـار و    نكنيد و آرام
ديگـري نيـز در ميـان     هـاي  فعاليت استراحت اختصاص دهيد.

دهيـد و   كار، به خود استراحت مي . با اينتان انجام دهيد كارهاي
  يد كرد.احساس خستگي نخواه
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ب و اسـترس، انـرژي شـما را    اضطرا    استرس را كاهش دهيد
ب هستيد، انرژي و توان شما دهد. وقتي نگران و مضطر كاهش مي

اين، براي جلوگيري از خستگي، مراقـب  رسد. بنابر به حداقل مي
خودتان باشيد. استرس و اضطراب را از خود دور كنيد. فرد آرام 

استرس و پر تنش، از انرژي و تـوان  و راضي در مقايسه با فرد پر 
  بيشتر و مفيدتري برخوردار است.

اگر كودك يا نوجواني در     بگوييد »نه«تان  گاهي به فرزندان
ايش جواب مثبـت  ه به همه خواسته خانه داريد، بايد مراقب باشيد

شود كه بايـد   صورت، در او اين توقع ايجاد مي ندهيد. در غير اين
نـرژي  به فرزند، ا »نه«هايش عمل شود. با گفتن  هميشه به خواسته

  بيشتري براي خود نگه داريد.
  »ليال پورنعمتي و حميدرضا غيوري«

  غربال ندارم!

كه زرگر بود، رفت و گفـت:   پيرمرد زرگري به دكان همسايه خود
همسايه  »هاي طال را وزن كنم. رازويت را به من بده تا اين خردهت«

 »ببخشيد، مـن غربـال نـدارم.   «گفت:  ،دكه مرد دور انديشي بو
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گويي غربال نـدارم؟   خواهم و تو مي من ترازو مي«پيرمرد گفت: 
شـنوم ولـي    من خوب مي«فت: همسايه گ »شنود؟ مگر گوشت نمي

هاي طال را  هاي لرزان خود، اگر بخواهي خرده مطمئنم تو با دست
ي زمين خواهي در ترازو بريزي و وزن كني، مقداري از آن را رو

خواهي خواست و   آوري آنها جارو از من ريخت. سپس براي جمع
بعد از آنكه طالها را همراه مقداري خاك جارو كردي، آن وقـت  

همين ابتدا گفـتم  غربال الزم داري تا خاك آنها را بگيري. من از 
  »كه غربال ندارم.

  ارـان كـايـهركه اول بنگرد پ

  سارـرمـر، او نگردد شـدر آخـان

  ي انسانيها دانستني

چرا خداوند آب دهان را شيرين، اشك چشم را شور، آب گوش را 
آب بيني را خنك قرار داده است؟ امام صادق (ع) فرمودند:  تلخ و

آب دهان، شيرين است تا انسان از خـوردن و آشـاميدن لـذت    «
يـرا  داشتن پيه چشم ز آب چشم، شور است براي محفوظ نگه ببرد.

شد. فايـده ديگـر ايـن شـوري،      مياگر شور نبود، پيه چشم آب 
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عفوني كردن چشم است. آب گوش و رطوبتش تلخ است براي ضد
تواننـد وارد   يخاطر تلخي نم جلوگيري از ورود حشرات ريز كه به

گوش و از آنجا وارد مغز شوند. آب بيني خنك است براي سـالم  
ماندن مغزِ سر انسان تا جاري نشود زيرا اگر آب بيني گرم بـود،  

  »شد. اري شدن مغز به داخل بيني ميجباعث 

، رشد موهـا تـا چنـد مـاه متوقـف      انسانبعد از مرگ      مرگ
فت دقيقـه زنـده   ه شود. بعد از مرگ، تنها قسمت چپ مغز تا نمي
كنـد!   صورت يك خواب مرور مي ماند و تمام گذشته خود را به مي

گوش است. بـه   پس از مرگ، تنها عضوي كه تا سه روز زنده است،
جـايي   شود. ام مرگ براي ميت تلقين خوانده ميمين علت هنگه

 انسـان بار بـه   360روز،  الموت در شبانه خواندم كه حضرت ملك

شود و به ديوار تكيـه   مي وابار وارد خانه  كند و روزي پنج نگاه مي
تـالش   . پساوروح  و منتظر امر خداوند است براي قبضدهد  مي

  هستيم، مرتكب معصيت نشويم. وتالم كنيم اكنون كه زير نظر ملك

خواننـد ولـي    مان اذان مي هنگام تولد، در گوش    اذان و نماز
خواننـد   مـي  مان فقط نماز خوانند! هنگام مرگ براي نمازي نمي



 
21

براي نمازي است كه هنگـام مـرگ    بدون اذان. اذانِ هنگام تولد
خوانند. چقدر كوتاه است اين زندگي به فاصله يـك اذان تـا    مي
  از.نم

  دريازدگي و گيجي

شويم كه  ما به اين خاطر دريازده مي شويم؟ چرا ما دريازده مي
هاي پيچيـده گـوش    موزون و متعادل بدن ما يعني قسمتاعضاي 
با حركات ناموزون يا چرخش و تغييرات ناگهاني حركات  داخلي،

شوند.  مختل مي در يك خط مستقيم، چه افقي و چه عموديانسان 
پر شده اسـت و ايـن    ور دارد كه با مايعنيمه مد گوش سه مجراي

مايع در سطوح مختلف و هموار گوش قـرار دارد. هنگـامي كـه    
ه شكل متفاوتي افتد، هر مجرا ب حركات ناگهاني در بدن اتفاق مي

ي، گيرد. در نتيجه اعصاب موجـود در مجـار   تحت تأثير قرار مي
  شوند. مي  هفرستند وموجب سرگيج اطالعات متناقضي را به مغز مي

هـاي   بيمـاري «دريازدگي در زيـر مجموعـه    امروزه بيماري    
سـر  «به وسيله  1939كه در سال  عنوانيگيرد.  قرار مي »حركتي

شود كه  هايي مي شد و شامل ناراحتي نامگذاري »نتينگفردريك با
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كننـد.   رت با تمام وسايل نقليه احسـاس مـي  مردم در حين مساف
ت در افراد مختلف از اضطراب جزئي بيماري دريازدگي ممكن اس

متفـاوت باشـد. عالئـم بـروز بيمـاري       تا ضعف و سستي كامل،
تفراغ دريازدگي شامل رنگ پريدگي، عرق سرد، حالت تهوع و اس

شان  هاي پيچ و خمدار) گوش ها (قسمت است. افرادي كه البيرنت
شوند. سـاير   از دست داده باشند، دريازده نمي را به علت بيماري

شـوند. بـه    دتي نسبت به اين بيماري مقاوم ميراد هم پس از ماف
بخشند امـا   شان را با تالطمات دريا بهبود مي عبارت ديگر، آشنايي

رسد علت عادت كردن مردم به عوارض ايـن بيمـاري،    نظر مي به
تعديل و تنظيم سيستم عصبي مركزي باشد تا خود اعضاي تعـادل.  

براي رفـع  ثابت را  ييءيك ش بعضي افراد هم خيره شدن شديد به
  داند. عوارض دريازدگي مفيد مي

 گيجـي معمـوالً   شود احساس گيجي كنيم؟ چه چيز باعث مي

كند  ا سرعت به اطراف حركت ميافتد كه شخصي ب اتفاق مي زماني
شود. مايع حساس گوش داخلي كـه   ناگهان متوقف و چرخد يا مي

بدن متوقف شـد،  نكه كند، بعد از اي طور كلي تعادل را كنترل ميب
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د كـه محـيط   رس نظر آن فرد مي كند و به براي مدتي حركت مي
هر صورت، فقط چند ثانيه وقـت الزم    اطراف در حركت است. به

ن احساس كه سرگيجه است تا مايع گوش، تعادل را برقرار كند. اي
 شود، ممكن است براي كسي هم كه از ارتفاع يـا از  نيز ناميده مي

كند، اتفاق بيفتد. بنابراين، علت  به پايين نگاه مي روي عرشه كشتي
صبي روي مايع گوش داخلـي تـأثير   قدر كه واكنش عسرگيجه آن

  گذارد، زياد فيزيكي نيست. مي
  »مترجم محمد و محمدرضا شمس«

  گردش پاييزي در كردستان

 عنوان يكي از زيباترين : اين درياچه در مريوان بهدرياچه زريوار

اذبه آبي در غـرب كشـور   ترين ج ستان و مهمميراث طبيعي كرد
اسـت.   آيد. در زبان كردي، زري به معنـاي درياچـه   شمار مي به
هاي زيادي وجود دارد كه يكي از آنها  باره اين درياچه افسانهدر

  وجود شهري مدفون در زير آب درياچه است.

گويند در گذشته در محل درياچه، شهري با حـاكمي بسـيار    مي    
د داشته و بر اثر ظلمي كه اين حاكم در حق يك درويش ظالم وجو

روا داشته با دعاي درويش، شهر نابود و زير درياچه دفـن شـده   
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است. قبر درويش در كوه مقابل درياچـه قـرار دارد. آب ايـن    
ـ  كيلـومتر مربـع، از چشـمه    9تي حـدود  درياچه با مساح اي ه

زريبـار  شود. نام زريوار يـا   خودجوش در كف درياچه تأمين مي
متـداول   يادگاري از زبان پهلوي قبل از اسالم است كه در منطقه

  گفتند. بود و مردم به آن سخن مي

شرقي مريوان   در جنوب اين روستاي    روستاي اورامانات تخت
ارتباط  كيلومتر آن را به مريوان 75اي به طول  واقع شده و جاده

كـوه تخـت   روي  اورامانات تخت در شيب تندي رو بـه دهد.  مي
چين صورت خشكه  هاي روستا از سنگ و به ساخته شده است. خانه

 هاي فرهنگي مهم اين روسـتا،  اند. يكي از جاذبه و پلكاني بنا شده

دمت شود. ق ماه برگزار مي م عروسي پير شاليار است كه بهمنمراس
مري نيز به كلمه رسد و در متون سو اين روستا به دوره ساساني مي

  اشاره شده است. »مانهورم و هورا«

 كيلومتري سـنندج و  65نگل روستايي در      روستا و قرآن نگل

مريوان است. در داخل مسـجد روسـتاي   -در مسير جاده سنندج
نگل، يك قرآن خطي قديمي وجود دارد كه به اعتقاد مردم، يكي 
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به چهار اقليم  از چهار قرآن خطي زمان عثمان خليفه سوم است كه
قاد زيادي دارند و در حل د. مردم به اين قرآن اعتدنيا فرستاده ش

جويند. چگونگي انتقـال ايـن    هاي خود از آن ياري مي گرفتاري
مـردم   قرآن به روستاي نگل، در پرده ابهام است اما از حكايـات 

آيد كه اين قرآن در دوره صفوي از زير خاك بيـرون   چنين برمي
رآن، رحلي قطع قو به مسجد روستاي نگل منتقل شد.  شده آورده

اي رنگ است. اين قرآن به خط كـوفي   بزرگ با جلد چرمي قهوه
  نوشته شده و صفحات ضخيمي دارد.

كيلومتري شمال شهرسـتان   67در  غار كرفتو    غار باستاني كرفتو
ديواندره قرار دارد و از غارهاي آهكي و طبيعـي اسـت كـه در    

اده و با معماري ير كاربري دادوار مختلف جهت استفاده انسان تغي
كوه حفر شده است. بسـياري از   در چهار طبقه و در دل اي صخره
هايي از آن تهيه  حققان، از اين غار بازديد و نقشهم شناسان و شرق
هاي طبقه  تيبه يوناني بر سردر يكي از اتاقاند. يك ك ائه كردهو ار

  سوم نوشته شده است.

  ي كاملي يران، از معمارا ساز ارهاي دستـار در ميان غـاين غ       
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توان با عبور از پلكان فلزي به دهانـه   برخوردار است. امروزه مي
هـا و   اتـاق  سـاخت معماري غار عالوه بـر   ورودي غار رسيد. در

 مـرتبط باشـند و نورگيرهـايي    ها با هم سعي شده اتاقراهروها، 

 ،اتبر ديوارهاي غار نقوشي از حيوان . باشند داشته سمت بيرون به
يشتر جنبه آييني دارد. كشف و گياهان حجاري شده كه ب ها سانان

تواند نشانه استفاده انسان از  هاي سنگي در طبقه چهارم مي تراشه
اين غار در دوران پيش از تاريخ باشد. محوطه بيرون غار در حال 

هاي  استراحت، پاركينگ و سرويسحاضر داراي پله بندي، سكوي 
  بهداشتي است.

  »ايران مسعود سنوبري ردشگريهاي گ جاذبه«

  تغذيه ورزشكاران

رئيس اسبق فدراسيون پزشكي  مرادي ... عليا شادروان دكتر كرم
ره تغذيـه  بـا اي را در هـاي ارزنـده   اطالعات و توصيه ورزشي،

هاي ورزشي  در فعاليت اند. به گفته ايشان، ورزشكاران ارائه داده
ي ع اصلي انـرژ ها منب هيدرات هاي سنگين، كربو خصوص فعاليتب

درات، پروتئين و چربـي را در  هي هستند لذا ورزشكاران بايد كربو
دهند. وقتي فصل مسـابقات شـروع    هاي غذايي خود جاي وعده
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شتري دارد لـذا بهتـر اسـت بـه     شود، مسئله تغذيه اهميت بي مي
  هاي زير توجه شود. توصيه

 و  كالريزيرا در دريافت ميزان  ؛از شير كم چرب استفاده شود
  كند. چربي بدن تعادل ايجاد مي

 موز و پرتقال اهميت زيادي دارد.  اد و نوع ميوهميوه زي خوردن
 »آ»  و خربزه و هندوانه مملو از ويتـامين  »ث«سرشار از ويتامين 

  هستند، پس تنوع در مصرف ميوه الزم است.

  هاي  زيرا نوشابه ؛هاي گازدار نوشيدنيجاي ب ميوهآبجايگزيني
  هيچ ارزش غذايي براي ورزشكاران ندارد.گازدار 

سيب زميني كباب شـده   ؛شده زميني پخته يا كباب مصرف سيب
مصرف شـود. البتـه    بدون چربي است و بايد پوست آن هم تقريباً

  آن را با ادويه و كره و خامه مصرف كنند. ورزشكاران نبايد

 بدن ورزشكاران به همه مواد غذايي نيـاز   ؛حفظ تنوع غذايي
غذاي خاصي بـيش از   نه غذايي كنار گذاشته شود و نهدارد پس 

  شود. ميلحد 

  حفظ آب بدن براي ورزشكاران ضـروري   ؛آب زيادآشاميدن
  است 
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دهند كه  عرق كردن، آب زيادي را از دست ميزيرا آنان از طريق 
  بايد جايگزين شود.

 داراي قند زياد، خيلـي زود در   غذاهاي ؛مرغ راز سفيده تخم
كنند. سـفيده   شوند و ورزشكار را سريع گرسنه مي تجزيه مي دنب

مرغ، منبع خوبي براي تأمين پروتئين است كـه چربـي هـم     تخم
  ندارد.

نان و سبوس، از منابع مهم فيبر هستند كه بـه   ؛فيبر غذايي زياد
  كنند. م ديگر مواد غذايي كمك شاياني ميهض

ف گوشت، پـروتئين  با مصر نبايد صرفاً ؛متكي به گوشت نباشيد
ـ  منـابع  بدن را تأمين كرد بلكه سويا، قارچ و لبنيات هم  يپروتئين

  .هستندسبي براي ورزشكاران زياد و منا

ورزشكار بايد با برنامه مناسب عالوه بر  ؛ريزي و مديريت برنامه
سوي  اش او را به ي بدن، كاري كند كه عملكرد ورزشيتأمين انرژ

ارزش پـر نكنيـد زيـرا     ز مواد بـي را ا معدهفقيت سوق دهد. مو
  يابد. شما تحت تأثير غذاي زياد كاهش ميعملكرد ورزشي 

  »ابراهيم كرباليي«
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  اندر احوال آقا شيره

  و ويتامين، عناصر ديگري هم دارد.شير عالوه بر قند، چربي 

توان براي  دار مختلفي دارد كه مي مواد ازت شير     دار مواد ازت
كـه   بومين اشاره كرد. الزم به ذكـر اسـت  نمونه به پروتئين و آل

شود و خواص  مختلف تشكيل مي هاي آلبومين از تركيب اسيد آمينه
هـا و   آمينـه  هر آلبومين نيز به نوع، مقـدار و تعـداد آن اسـيد   

سـه نـوع    كديگر بستگي دارد. در شـير معمـوالً  شان با ي تركيب
ومين و : كازئين، الكتـالب  هستند شود كه عبارت مي آلبومين يافت

  الكتوگلوبولين.

جـذب غـذاهاي   حيوان براي هضم و  بدن انسان و     دياستازها
نامنـد.   مـي  »دياسـتاز «كند كه آنها را  مختلف، موادي ترشح مي

دياستازها كه در زندگي انسان نقش مؤثري دارند، دو نوع هستند: 
ل آنها حتي از كند و قدرت عم ها كه مواد آلبوميني را تجزيه ميآن

كـه   المعده نيز بيشتر اسـت و دياسـتازهايي  ات معده و لوزترشح
  شوند. را موجب مي غذاهااكسيداسيون 

  د كربنيك، ازت و ـاز مانند اسيـدر شير مقداري گ    گازهاي شير
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  اكسيژن وجود دارد.

دارد.  در شير مقداري اسـيد سـيتريك وجـود       اسيد سيتريك
ـ  دهند، دو موقعي كه شير را حرارت مي سـيتريك آن   يدسـوم اس

  شود. تبديل به سيترات مي

نجوشـيده و   : مصرف شـير تـازه دوشـيده شـده و    مضرات شير
تب يا تب مالت شود. خـوردن   پاستوريزه نشده ممكن است باعث

اوريك، هاي صفرا، اسـيد  رب براي افراد مبتال به بيماريشير پرچ
روي در مصرف شـير   ين و كلسترول زيانبار است. زيادهتصلب شراي

هايي مانند چاقي،  ناراحتي خصوص براي افراد مبتال بهاست بمضر 
اسـتفراغ، اسـهال و    گاز روده، سرگيجه، آسم، نقرس، سـردرد، 

روي در خوردن شير شـتر موجـب    و روده. زياده بيماريهاي معده
هاي پوستي شود.  معده شده و ممكن است باعث حساسيتناراحتي 

پرهيـز   ز خوردن آندر صورت تغيير در رنگ و خواص شير بايد ا
  كرد.

  »كاظم كياني«
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  دست به كار شويد!

هاي نشسته بـر   : براي زدودن لكهآلومينيومي  فوجال دادن ظر
آلومينيومي، كافي است ظرف را از آب داغ   فوداخلي ظر سطح

مايه به آن بيفزاييد. ه ازاي هر ليتر آب، دو قاشق خميرپر كنيد و ب
هـا آرام   بجوشانيد تا لـك حلول درون ظرف را دقيقه، م 10سپس 

شوند. در پايان، ظرف را به شـيوه معمـول بشـوييد و     آرام محو
  خشك كنيد.

قيمت است و پـاكيزه  نقره فلزي گران    اي جال دادن اشياي نقره
دستكش پالستيكي يا نخـي   كردنش اهميت بسياري دارد. پوشيدن

 ا قطعاًنيز هنگام استفاده از آنه اي و هنگام تميز كردن اشياي نقره

توانيد  شود. عالوه بر اين، خودتان مي براق شدن اين اشيا مي سبب
ب اي بسازيد. با آ آسا براي تميز كردن وسايل نقره هاي معجز ماده

اي  هيه كنيـد و آن را روي وسـيله نقـره   شيرين خميري ت و جوش
  بماليد. سپس ظرف را با آب بشوييد و با پارچه نخي خشك كنيد.

در صورتي كه پارافين شمع روي ميـز يـا       لكه شمع روي چوب
صندلي چوبي ريخته شده است، ابتدا به وسيله هواي داغ حاصـل  
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از سشوار، آن را نرم كنيد. هنگامي كه پارافين شـروع بـه ذوب   
را برداريـد و در   هاي اضافي اي تميز پارافين پارچه شدن كرد، با

ي سـركه روي  مپايان، با مالش پارچه آغشته به محلول پوليش و ك
  مانده را از بين ببريد.آن منطقه، آثار باقي

شمعدان فلزي را در يخچال يا      لكه شمع روي شمعدان فلزي
محـض سـفت شـدن     دقايقي در فريزر قرار دهيد و به حتي براي

  راحتي جدا كنيد. به پارافين، آن را

افين براي زدودن پار     لكه شمع روي شمعدان بلور و كريستال
ها، از آنجا كه امكان اسـتفاده از   ز روي اين قبيل شمعدانشمع ا

اي را به الكل صنعتي آغشته كنيد و  سرما و گرما وجود ندارد، پنبه
را از  مانـده باقياي تميز، آثار  د. سپس با پارچهروي شمعدان بمالي

  بين ببريد.
  »سعيده يراقي«

  نامه بهلول

 الرشيد  وان هارونگذشت. كار اي مي روزي بهلول پياده از جاده
با جالل و شكوه آشكار شد. خليفه خواست با او شوخي كند. گفت: 
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بهلول  »بينم! پس االغت كو؟ موجب حيرت است كه تو را پياده مي«
  »داد. همين امروز عمرش را به شما«گفت: 

 الرشيد به اتفاق بهلول به حمام رفـت. خليفـه از    روزي هارون
بهلـول   »ودم، چقدر ارزش داشـتم؟ من غالم ب اگر«بهلول پرسيد: 

ديوانه، لُنگي كه بـه  : «هارون بر آشفته گفت »پنجاه دينار.«گفت: 
 قيمت من هم فقط«بهلول گفت:  »ارزد. ام پنجاه دينار مي خود بسته

  »وگرنه خليفه كه ارزشي ندارد. گفتم را لنگ

 الرشيد و جمعي از درباريان روزي به شكار رفتند، بهلول  هارون
سوي  شكارگاه ظاهر شد. خليفه تيري به با آنها بود. آهويي درنيز 

آهو افكند ولي تيرش به خطا رفت و آهو گريخت. بهلـول فريـاد   
 »كنـي؟  مرا مسخره مـي «رآشفت و گفت: خليفه ب »احسنت!«زد: 

  »من براي آهو بود نه براي خليفه. احسنت«بهلول گفت: 

 كـس   كنون هيچ شد كه تا داروغه بغداد در ميان جمعي مدعي
نتوانسته او را گول بزند. بهلول كه آنجا حضور داشت، به داروغـه  

 »ارزد. بسيار آسان است ولي به زحمتش نميگول زدن تو «گفت: 

بهلول  »گويي؟ آيي، چنين مي چون از عهده برنمي«روغه گفت: دا
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ر مهمـي دارم وگرنـه بـه تـو ثابـت      افسوس كه اينك كا«گفت: 
برو و پس از آنكه كـارت  «خندي زد و گفت: داروغه لب »كردم. مي

بهلـول گفـت:    »، برگرد و ادعاي خود را ثابت كن.را انجام دادي
يكـي دو سـاعتي داروغـه     »پس همينجا منتظر بمان تا برگردم.«

گاه داروغه دريافت كه چه  ماند اما از بهلول خبري نشد. آن منتظر
  آسان از يك ديوانه گول خورده است.

  اطالعيه

بشري! شما عزيزان تا پايـان   توجه مشتركان گرامي ماهنامهقابل 
  به 1396آبان فرصت داريد تمايل خود را براي دريافت تقويم سال 

دفتر ماهنامه اعالم كنيد يا پيام بگذاريد. پس از پايان آبان، امكان 
در اسرع وقت درخواست خود  لطفاً تقاضاي جديدي وجود ندارد.

كاري ماهنامه: روزهاي شنبه تا چهارشنبه را اعالم فرماييد. ساعات 
 19تا  16ساعت 




