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  فارسي، نشان هويت ايراني

دوستي كه سفرهاي متعددي بـه كشـورهاي مختلـف اعـم از     
اي داشـته، در جمعـي تعريـف     ميانهآسيايي و خاور اروپايي،

ي روي كرد كه مردم بعضي از كشورها حساسيت بسيار زياد مي
عنـوان   به زبان و حتي روي لهجه رايج در كشورشان دارند. او

 زبـان اشـاره كـرد و    ها در كشورهاي عرب نمونه به تنوع لهجه

هـاي   كشورها در سخنراني هاي دولتي اين يادآور شد كه مقام
در كشورشان سـخن   رسمي خود با افتخار به لهجه عربي رايج

  كنند. ه ميو كمتر از زبان فصيح استفاد گويند مي

انداخت. لهجه به ياد كشور لبنان  سخنان اين دوست عزيز مرا    
هاي زبان عربي است. اگر يك فرد خارجي  لبناني يكي از لهجه

كه زبان عربي را در ميهن خود و بـا كمـك كتـاب و جـزوات     
ود، دست كـم در روزهـا و   آموزشي آموخته به كشور لبنان بر

برقراري ارتباط فراواني براي هاي نخست با مشكالت  شايد هفته
شود. اين تجربه براي خود من اتفـاق افتـاد    با مردم مواجه مي
كردم،  مردم به زبان فصيح عربي صحبت مي زيرا هنگامي كه با

  ؟ با زبان لبناني صحبت  است انيـاين چه زب: « گفتند برخي مي
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  »كنيد.

دان يك كشور، براي شـهرون  البته دور ماندن از زبان رسمي    
آن امري شايسته نيست اما هدف من از طرح اين موضوع، توجه 

اين كشور براي اسـتفاده از لهجـه رايـج در     به پافشاري مردم
غير  و بسياري از كشورهاي عربي و كشورشان است. مردم لبنان

گوهـاي روزمـره خـود از     و در گفت ها عربي همانند ما ايراني
كنند امـا مايـل    اده مييسي و گاه فرانسوي هم استفكلمات انگل

شبيه كردن خود به نيستند براي باال بردن كالس صحبت خود يا 
ارزش نشان  آن را بي ها زبان مادري را زير سؤال ببرند يا غربي
  دهند.

ه ما ايرانيان با داشتن پيشين اي از اين در حالي است كه عده     
 تدريج اما با رونـدي نگـران  فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ب

هاي  شويم. طي سال ز زبان و هويت ايراني خود دور ميكننده ا
اخير بسياري از والدين ايراني آن اندازه كه به آشنايي و تسلط 

دهند، براي آگـاهي   ان خود به زبان انگليسي اهميت ميفرزند
آنان از نحوه صحيح سخن گفتن و نوشتن زبان مـادري ارزش  

  قائل نيستند.
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ـ كس منكر آن نيس هيچ     ه بـا توجـه بـه رونـد شـتابان      ت ك
جـاي   در جـاي هاي جديد  هاي علمي و ظهور فناوري پيشرفت

جي از هـاي خـار   فراگيري زبان زندگي مردم جوامع معاصر،
اما چه قانوني ايجاب  ناپذير است جمله انگليسي، امري اجتناب

زبان مادري كه  محض آشنايي با يك زبان خارجي،  كند به مي
حتـي   ما ايرانيان است مورد بي توجهي و نشانه هويت فرهنگي

منـدي از   شود در عين بهره يتحقير و اهانت قرار گيرد؟ آيا نم
وردهاي علمي و فني جامعه جهاني، آنها را بـا  اجديدترين دست

  زبان كهن و غني فارسي هماهنگ كرد؟

و حتي جوانان ايرانـي بخواهيـد    اگر از كودكان، نوجوانان    
كشور بخوانند، بايد فكر  از شاعران برجستهبيت شعر از يكي  يك

كنند و دست آخر هم معلوم نيست شعري به خاطرشان بيايد يـا  
گو كنيد، انبوهي از و اگر با همين افراد چند دقيقه گفتخير! اما 

خورد كه شـايد   تان مي لمات خارجي در ميانه صحبت به گوشك
ـ   تفاده بسياري از آنها هم در معناي واقعي و در جاي خـود اس

  نشده باشند.

  هايي است كه  امناسب ما با واژهـز آن، برخورد نا ارتربتأسف     



 
5

فارسي براي كلمات خارجي ابـداع  فرهنگستان زبان و ادبيات 
چنـدان   سازي تا مدتي نـه  ها از زمان معادل كند. اين واژه مي
شود  سبك و اهانت آميز مي مايه طنز و سخنان بعضاً وتاه، دستك

به شخصيت خـود و   ه احترام به زبان مادري، احترامك در حالي
پـاس   ماست. اگر ما حرمت زبان فارسـي را  نياكان و فرزندان

ها انتظار داشته باشيم كه بـراي   توانيم از ساير ملت بداريم، مي
  وندان ايراني احترام قائل باشند.ايران و شهر

  »سپيدار«

  سوره غاشيه

 26ن، مكـي و داراي  قرآ و هشتمين سورهسوره غاشيه، هشتاد

  آيه است.

در فضيلت اين سوره از رسول خدا (ص) نقـل شـده اسـت:        
كند، خداوند در حسابرسي  ي كه سوره غاشيه را قرائت ميكس«

  »گيرد. آسان مي او هب روز قيامت

 هر كس در نمازهاي واجب يا«امام صادق (ع) نيز فرمودند:     

ين كار مداومت نمايد، به ا مستحب خود سوره غاشيه را تالوت و
  پوشاند و در  ، او را مي دنيا و آخرت مت خود دررح اب داوندـخ
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  »دارد. ت از عذاب دردناك آتش ايمن ميروز قيام

  از دل برآمده!

كند كـه در جهـان    ي همواره در برون همان را درو ميآدم* 
  انديشه خود كاشته است.

به فكر مدرسـه  گردند اما كسي  دنبال كالس باالتر مي همه به* 
  خوب نيست.

خاطر ابراز احساسات عذرخواهي نكنيد و هرگـز از   هرگز به* 
 تان هستيد، افسوس نخوريد. كساني كـه بـه    واقعياينكه خود
تـان خواهنـد    ا تعلق دارند، در هر شرايطي دوستزندگي شم

  داشت.

دسـت   امـا بـه   ؛بشر، نيكبختي وجـود دارد  به اندازه افراد* 
  فقط يك كليد دارد به نام اراده.آنها  آوردن همه

ستان زندگي! دستي كـه داس را  چه داستان غريبي است دا* 
  را كاشته بود. دارد، همان دستي است كه گندم برمي

عشق منهـاي كينـه    عالوه  هبفرمول زندگي اين است: خنده * 
  مساوي است با خوشبختي.
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ثانيـه سـخني    10تـوان در   هايتان باشيد. مـي  مراقب حرف* 
هاي آن سخن همچنان  ها سال بعد، زخم زاردهنده گفت اما دهآ

  سر جايشان ماندگارند.

شما اگرچه در سمت چپ بدن  ؛تان گوش كنيد بهميشه به قل* 
  گويد. قرار دارد ولي هميشه راست مي

توانيد به كسي بدهيد اين است كه از  اي كه مي بهترين هديه* 
  .او تشكر كنيد زيرا بخشي از زندگي شماست

دهـد:   هاي مـا جـواب مـي    خدا به سه طريق به درخواست* 
گويد  دهد، مي به ما ميايم  و آنچه را كه خواسته »بله«گويد  مي

 »كن صبر«گويد  دهد يا اينكه مي و چيز بهتري را به ما مي »نه«

  دهد. و بهترين را به ما مي

ين اسـت كـه بـه دشـواريِ كارهـا      هاي بزرگ ا هنر انسان* 
  كنند. ه عظمت آنچه خواهند يافت، فكر ميبلكه بانديشند  نمي

مثل عصا باش! هزار بار زمين بخور اما اجازه نده كسي كه به * 
  بار زمين بخورد. تكيه داده يك تو

خداوند آرامش شب را نصيب كساني كند كه آسايش روز را * 
  كنند. مي نصيب ديگران
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ـ    خدا را در قلب كساني«بزرگي گفت: *  ل يافتم كـه بـي دلي
  »مهربان هستند.

ديديم كه تلفن آمد. همديگر را گم  ترها، همديگر را مي قديم* 
و صدا رفت و همه  و همه چيز شد صدا. سپس پيامك آمد كرديم

آيد كه بنويسـيم   وشتن. اكنون ديگر به ندرت پيش ميچيز شد ن
هاي ديگـران شـده    داري از حرفبر مان كپي زيرا همه سخنان

  است.
  »پرندهگردآوري ايران «

  راننده انيشتين

انيشتين براي رفتن به سخنراني و تدريس در دانشگاه، از راننده 
گرفت. راننده وي نه تنها ماشين او  ميمورد اطمينان خود كمك 

هـا در ميـان    كرد بلكه هميشه در طول سخنراني را هدايت مي
شـيتين تسـلط   ينشست و به اين ترتيب به مباحث ان حاضران مي
  د!پيدا كرده بو

يك روز انيشتين در راه رفتن به دانشگاه، با صداي بلند گفت     
شان  اد جايكند. راننده پيشنهاد د خيلي احساس خستگي مي كه

را عوض كنند و او به جاي انيشتين سخنراني كند چون انيشتين 
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تنها استاد رسمي يك دانشگاه بود و در دانشـگاهي كـه در آن   
توانستند او  شناخت و نمي نميروز سخنراني داشت، كسي او را 

اش تشخيص دهند. انيشتين قبول كرد اما در مـورد   را از راننده
الت سختي از راننده بپرسند چه اينكه اگر پس از سخنراني سؤا

  كند، كمي ترديد داشت. مي

انجـام شـد ولـي     بخوبسيار  به هر حال سخنراني راننده    
يان در پايـان  نگراني انيشتين درست از آب درآمد. دانشـجو 

ـ   ين سخنراني، شروع كردند به طرح سؤاالت خود. در ايـن ح
كـه حتـي    قدري ساده هستند سؤاالت به«راننده باهوش گفت: 

سـپس انيشـتين از    »تواند به آنها پاسخ دهد. راننده من نيز مي
كـه   طوريبرخاست و براحتي به سؤاالت پاسخ داد بميان حضار 

  باعث شگفتي حضار شد.
  »نسب ريناهيد قاد«

  مردان خدا

  مردان خدا پرده پندار دريدند

  يعني همه جا غير خدا هيچ نديدند

  هر دست كه دادند، از آن دست گرفتند
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  هر نكته كه گفتند، همان نكته شنيدند

  يك طايفه را بهر مكافات سرشتند 

  يك سلسله را بهر مالقات گُزيدند 

  يك فرقه به عشرت درِ كاشانه گشادند

  زيدندرت سر انگشت گيك زمره به حس

  جمعي به در پير خرابات خرابند

  قومي به برِ شيخ مناجات مريدند

  يك جمع نكوشيده رسيدند به مقصد

  يك قوم دويدند و به مقصد نرسيدند

  فرياد كه در رهگذر آدم خاكي

  بس دانه فشاندند و بسي دام تنيدند

  همت طلب از باطن پيران سحرخيز 

  لبيدندزيرا كه يكي را ز دو عالم ط

  زنهار مزن دست به دامان گروهي

  كز حق ببريدند و به باطل گرويدند

  چون خلق درآيند به بازار حقيقت

  ترسم نفروشند متاعي كه خريدند 
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  كوتاه نظر غافل از آن سرو بلند است

  كاين جامه به اندازه هر كس نبريدند

  سير، فروغي مرغان نظرباز سبك

  خاك بر افالك پريدند دامگهاز 
  »وغي بسطاميفر«

  مثبت و منفي

فرد مثبت انديش يـا مثبـت   «هايي همچون  اين روزها با عبارت
كنـيم. بهتـر    زياد برخورد مي »باف منفي و نگر منفينگر و فرد 

فرد مثبت هميشه  است با چند ويژگي اين دو انسان آشنا شويم.
ارد. فرد مثبت خـودش  برنامه دارد و فرد منفي هميشه بهانه د

فرد منفي خودش بخشي از مشـكالت   ها است و ابجزئي از جو
بيند و فرد منفي  اي مي . فرد مثبت در كنار هر سنگي سبزهاست

د مثبت براي هـر مشـكلي   بيند. فر ، سنگي ميدر كنار هر سبزه
د منفي بـراي هـر راهكـاري مشـكلي     يابد و فر راهكاري مي

 كند و فرد منفـي بـه   ها را زياد مي بيند. فرد مثبت دوستي مي

 »پذير است انجام«گويد:  زند. فرد مثبت مي ها دامن مي دشمني

فرد  »انجام پذير نيست.توانم چون  نمي«گويد:  و فرد منفي مي
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كنـد و فـرد منفـي بـا      شكيبايي، مشكالت را حل ميبا مثبت 
  دهد. مشكالت را افزايش ميپرخاشگري 

ين است: چيزهـايي را كـه   هاي ما در زندگي ا يكي از غفلت    
م كه نـداريم. در نتيجـه   يبين بينيم و چيزهايي را مي اريم نميد

كه اگـر آنچـه را    كنيم در صورتي ياحساس كمبود و ناتواني م
حيـرت   هـاي خـود   هـا و توانـايي   داشته ديديم، از داريم مي

  كرديم. مي

  فقط يك بتهوون

فقيري بود كـه در   بتهوون، موسيقيدان بزرگ آلماني، پسر مرد
كرد. او از همان دوران كودكي شوق زيادي  اتريش زندگي مي
گردش  روزي بتهوون با دوست خود در پارك به موسيقي داشت.

از نزديك آنها گذشت و سالم كرد.  كرد. يكي از شاهزادگان مي
دوست بتهوون خم شد و به شاهزاده تعظيم كـرد و چاپلوسـانه   

ن اشاره سر جواب گفت. همـي  جواب او را داد اما بتهوون تنها با
چرا «رو به او كرد و گفت:  كه شاهزاده دور شد، دوست بتهوون

؟ مگـر او را  كه شايسته بود جواب شـاهزاده را نـدادي   طورآن
  »نشناختي؟
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بايد كاري را كه تو كردي،  دوست عزيزم، چرا«بتهوون گفت:     
كـه   در حـالي  من هم بكنم؟ در جهان فقط يك بتهوون هسـت 

  »اليق نفس كشيدن هم نيستند.حتي  كه هزاران شاهزاده هستند

  »محمود برآبادي«

  آرامش از كجا؟

هم و با يدا كنيد، پشت سرجاي آرامي پ    به خود فرصت دهيد
دقيقـه   5دهم كـه   من به خودم فرصت مي«لند بگوييد: صداي ب

اين عبارت را بارها پيش خود تكرار كنيد  »آرام و راحت باشم.
  تا شاهد تحقق آرامش باشيد.

اگر بتوانيد به مسائل كوچك     ان مسائل بزرگ باشيدتنها نگر
زندگي اهميت ندهيد و فكرتان را تنها روي مسائل مهم متمركز 

  شويد. نيد، خيلي زود به آرامش نزديك ميك

اگر آدمي هستيد     كشد انسان راحت، زود دست از كار مي
ي روزمره خود را قطع كنيد، پـس  توانيد آگاهانه كارها كه مي

هايتان را هم از بين ببريد. از راه ديگري بـه   انيد نگرانيتو مي
اتوبوس پيـاده شـويد، بـا     خانه برويد، يك ايستگاه زودتر از
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تان را پس از اين تجربيات  اي صحبت كنيد و تفاوت روحيه غريبه
  جديد و جالب، احساس كنيد.

حال فرد آرامي  آيا تا به     با صداي آرام و نرم صحبت كنيد
صداي آرام ناشي از  ايد كه با صداي بلند صحبت كند؟ را ديده

  پس با صداي آرام تمرين آرامش كنيد. روح آرام است

تنها دو راه براي مقابله با فشار عصبي پـيش      تغيير الزم است
تان  فشار را تغيير دهيد يا نحوه نگرشروي شماست: يا بايد نوع 

تـر و   روشـن  كنيد. با تغيير نگرش، مسـائل را به مسائل عوض 
  شوند. تر مي ساده

سائلي باشيد كه باعث خنده دنبال م به    اي براي خنديدن بهانه
ن نيافتيد، وانمود كنيد كه شود و اگر چيزي براي خنديد شما مي

  ايد، بعد بخنديد. يافته

ده، در زمان خاصي خود عهد ببنديد كه در آين با    عهد ببنديد
تر بگيريـد،   اين عهد را جديها برسيد. هرچه  حساب نگراني به

  رو شويد. توانيد با مشكالت روبه بهتر مي
  »سپيده خليلي«
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  هر آرزويي داشته باشيد

سه دوست صميمي سفري دريايي را آغاز كردند. در ميان راه، 
شكست. جريـان آب  شان  طوفاني شديد شدند و كشتي گرفتار

چيز   چتروك برد. جز چند اصله درخت، هياي م آنها را به جزيره
اين، تصميم گرفتند از چوب بنابر ديگري در جزيره پيدا نكردند

  درختان براي خود سر پناه بسازند و از ميوه آنها تغذيه كنند.

هاي كنار ساحل  متوجه يك بطري قديمي شناور در آبروزي     
در آن را باز كردند كه  بطري را از آب بيرون آوردند و شدند.

ترسيدند امـا   رون آمد. ابتدا خيليداخل بطري بي يك غول از
 داد كه خطـري از جانـب او تهديدشـان    غول به آنها اطمينان

 سمحبـو تشكر كرد كه باعث شدند او از كند. غول از آنها  نمي
ماندن در داخل بطري نجات پيدا كند. غول قول داد آرزوي هر 

  يك از آنان را برآورده كند.

را بگويند. بعد از كمي  قرار شد هر يك از آنان آرزوي خود    
برگرداند  اش از غول خواست او را نزد خانواده نفر اول درنگ،

اي را از آنِ  هاي زنجيـره  نترين رستورا تا بتواند مالكيت بزرگ
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هم زدن، آرزوي او برآورده شد. نفر در يك چشم بر خود كند.
اش برگردانـد تـا    از غول خواست او را نزد خـانواده  دوم نيز

كنـد. او   اي را از آن خود هترين فروشگاه زنجير رگمالكيت بز
  هم به آرزوي خود رسيد.

نوبت نفر سوم رسيد، او تنها كسي بود كه در جزيره مانده بود     
د، سـخت  ديد دوستانش ديگر در كنـار او نيسـتن   از اينكه مي و

رسيد. غول از او خواست آرزويـش   نظر مي دلتنگ و ناراحت به
مـن اينجـا تنهـا    «كردن گفت:  ز مدتي فكررا بگويد. او بعد ا

گردنـد تـا   بر جزيره به كنم دوستانم دوباره ام، آرزو مي مانده
  گردانده شدند. بازبالفاصله، آن دو نفر  »همه با هم باشيم!

 تواند شما را مي مهم است، محيط اطراف بسيار    اصل موفقيت

ـ گذ ترين حد ذلت بكشاند يا مي به پايين اقي ارد در حد وسط ب
توانيد  نمي ما را به اوج قدرت برساند. يقيناًتواند ش بمانيد يا مي

وسط باقي بمانيد زيرا قـدرت انتخـاب آگاهانـه     حد در همان
خواهيـد از   ودتان قرار داده شده است. اگر مـي محيط در وج

هاي موفـق و   اال برويد، همواره در كنار انساننردبان موفقيت ب
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اند: تعيين كننـده   چه خوب گفته ها انديش باشيد. قديمي مثبت
تر اوقات خود را بـا  ميزان موفقيت شما، ده نفري هستند كه بيش

  كنيد. آنها سپري مي

  »مرجان توكلي«

  رود آيد، آنكه مي آنكه مي

گويند حضرت آدم (ع) نشسته بود. شش نفر آمدند، سـه نفـر   
طـرف   سفيد طرف راستش نشستند و سه نفر ديگر سياه بودند و

شـان   ع) از سفيدها پرسيد كيستند و جايشستند. آدم (ن واچپ 
دومي  »من عقلم و جايم در مغز است.«فت: در كجاست؟ اولي گ

مـن  «سومي هم گفت:  »جايم در دل است.مهر هستم و «گفت: 
  »حيا هستم و جايم در چشم است.

ها را از سياهان هم پرسيد. اولي گفت:  آدم (ع) همان پرسش    
حسد هستم «فت: دومي گ »جايم در مغز است. من تكبر هستم و«

طمع هستم و جايم در چشم «ت: سومي گف »و جايم در دل است.
  »است.

  ا ـج ا در يكـل و مهر و حيـعق اـب«آدم (ع) از آنها پرسيد:     
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دومي گفت:  »رود. من كه آمدم، عقل مي«اولي گفت:  »هستيد؟
داخل شوم، من كه «ت: سومي گف »رود. من كه آمدم، مهر مي«

  »شود. حيا خارج مي

  ذهن را خالي كنيم

ها را خالي كنـيم،   هاي لباس ها جيب گفت: اگر شب خياطي مي
سند و بيشتر عمـر خواهنـد كـرد.    ر ها زيباتر به نظر مي لباس
ـ  اين من قبل از خواب اشيايي مثل خودكار،بنابر ول خـرد و  پ

 آورم و آنهـا را مرتـب روي ميـز    دستمال را از جيبم درمـي 

ده كاغذ را هـم درون سـطل   گذارم. چيزهاي زايد مثل خر مي
نظـرم   كار بودم، بـه  ريزم. يك شب وقتي مشغول اين زباله مي

رسيد كه ممكن است خالي كردن ذهن نيز مانند خالي كـردن  
اي از آزردگـي،   در طـي روز مجموعـه   جيب باشد. همه مـا 

گـر  كنيم. ا ت و اضطراب را در ذهن خود جمع ميپشيماني، نفر
ي انباشته شـوند، ذهـن را سـنگين    اجازه دهيم اين افكار منف

  شوند. كنند و عامل مختل كننده آگاهي مي مي
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  فداكاري پنهان

اي دور افتاده پيرزني بود كه پسري به نام روبـرت و   در دهكده
يك پسرخوانده به نام دني داشت. پيرزن دچار بيماري شديدي 
شد. تنها راه معالجه او عمل جراحي بود اما پيـرزن قـادر بـه    

شد. دنـي هـر    مي تر خت هزينه عمل نبود و هر روز ضعيفپردا
مـدتي  خـورد.   از گذشته غصه بيماري پيرزن را مـي روز بيش 

رفت و  خيلي مرموز شد. او صبح بيرون مي گذشت و رفتار دني
  گشت. شب برمي

شد تا اينكه روبرت توانسـت بـا    هر روز وضع پيرزن بدتر مي    
اش كه يك گاو بود، مقداري از هزينه عمل  تنها دارايي فروختن

مانده بود.  اما هنوز نيمي از هزينه عمل باقيمادر را تأمين كند 
شـان   از دسـت  رت بسيار ناراحت بودنـد و كـاري  روب دني و
كليسا رفته بودند،  آمد تا اينكه يك روز وقتي براي دعا به برنمي

هايي را كه روبرت تهيه كرده بود، دزديد. وقتـي   دزد تمام پول
نخي از چ سـر متوجه دزدي شدند اما هـي  آنها به خانه رسيدند

  دزد پيدا نكردند.
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زن بدتر شد. دني هر روز صـبح از  از آن روز به بعد حال پير    
هـاي معتـاد    گشت، مثل آدم رفت و وقتي برمي بيرون مي خانه

خوابيد.  رفت و مي خواب مي  زرد بود، يكراست به اتاقصورتش 
بعد از گذشت چند روز، دني ناپديد شد. پيرزن كه به رفتار دني 
شك كرده بود، موضوع را با روبرت در ميان گذاشـت. بعـد از   

ه، دني با وضعيتي بدتر از هميشه برگشت. روبرت جلوي يك هفت
دني جـواب نـداد.    »تا اآلن كجا بودي؟«گرفت و گفت:  او را

روبرت دني را محكم هل داد كه به زمين افتاد. در اين لحظـه،  
جـاي   دني مشخص شد و روبرت ديد كـه چقـدر   الي دستبا

 ور شد و تا جـايي  دني حمله سمت او است. به دستروي  سرنگ

هاي  تو خجالت نكشيدي، پول«زد و گفت: شد، او را كتك  كه مي
كردن تو اين همه زحمت كشـيده   اين پيرزن را كه براي بزرگ

ضع مـالي  دزديدي و با آن دنبال خوشي خودت رفتي؟ تو كه و
  »داني! ما را بهتر از هر كسي مي

همـه   پس ايـن «روبرت گفت:  »من معتاد نيستم.«فت: دني گ    
دني سرش را پايين انـداخت و جـوابي    »چيست؟ جاي سرنگ

ن خانـه بيـرون بـرو و ديگـر     زود از اي«نداد. روبرت گفت: 
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كـرد   از خانه بيرون كرد. روبرت فكر ميبعد دني را  »برنگرد.
تواند بكند تا هزينه عمل مادرش را تهيه كنـد كـه بـه     چه مي

ذهنش رسيد، اين پول را از عمويش قرض بگيرد و بعد از كـار  
دن، آن را به او برگرداند. هوا تاريك شده بود و تـا خانـه   كر

هوا خيلي سرد بود و برف شديدي عمويش راه زيادي بود. چون 
باريد، روبرت تصميم گرفت شب را پيش مادرش بماند و صبح  مي

  به خانه عمويش برود.

از خواب بيدار شد. وقتي در را  صبح زود روبرت با صداي در    
ـ باز كرد، مردي ب ود. ا لباس فرم بيمارستان جلوي در ايستاده ب

دنـي ديگـر   «روبرت گفت:  »دني هست؟«مرد به روبرت گفت: 
چرا؟ او بـه مـن   چطور؟ «مرد پرسيد:  »كند. اينجا زندگي نمي
مـا  «روبرت پاسـخ داد:   »توانم پيدايش كنم. گفته بود اينجا مي

رم هزينه عمل مـاد  فهميديم او معتاد شده و براي تأمين موادش
  »را دزديده بود.

ـ فهميديد كه معتـاد   شما از كجا«مرد با تعجب گفت:       »ده؟ش

آمد و رنگـش پريـده بـود و     او هر شب دير مي«روبرت گفت: 
ها  كجا بوده. تازه من خودم جاي سرنگگفت كه تا ديروقت  نمي
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با ناراحتي روي زمـين نشسـت و   مرد  »را روي دستش ديدم.
ـ  خداي من!«كنان گفت:  ناله  »كـار كـردي؟   هتو با آن پسر چ

ديشب او را از خانـه بيـرون    من«و قاطع گفت:  روبرت محكم
  »كردم.

راي تو اشتباه بزرگي كردي. دني ب«اي كرد و گفت:  مرد ناله    
فروخـت و   و خونش را مي آمد مدتي هر روز به بيمارستان مي

گفـت   كرد. او مي تر، بيمارستان را تميز ميبراي كسب پول بيش
م به او گفتم ادر پير و مريضش نياز به عمل جراحي دارد. من هم

كار كند. او يك كنيم اما در ازاي آن بايد  كه مادرش را عمل مي
اش را بفروشـد چـون حـال     خواهد كليه روز آمد و گفت مي

مادرش خيلي بد است. با وجود اينكه گفتيم بدنش اآلن كشـش  
كـار را نكنـد،    گر اينت ااين عمل را ندارد، او اصرار كرد و گف

ميرد. به هر حال قبول كرديم و عمل جراحي كليه او  مادرش مي
  »ردن مادرتان براي عمل آمده بودم.انجام شد. امروز براي ب

روبرت در حالي كه اشك چشمانش را پر كرده بود، تعادلش     
را از دست داد و روي زمين افتاد. او فهميد مرتكب چه اشـتباه  

. مادرش را به بيمارستان رساند ولي هرچـه  بزرگي شده است
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ده ز تا اينكه بعد از دو روز، جسد يـخ  نبود گشت، اثري از دني
  دني را زير درختي پيدا كردند.

  »اميررضا آرميون«

  قصه ققنوس

بنا بر قول بزرگان، خـودش   اي است كه اي افسانه ققنوس پرنده
و سـالم  آن زنده  هاي انداخت اما از درون شعله آتش را ميان

هاي مصري، ققنوس يا همـان سـيمرغ،    در افسانه بيرون آمد.
هـا   ش آفتاب است. طبق بعضي از افسـانه مربوط به آيين پرست

هاي قرمز و طاليي بوده كه  ققنوس مانند يك عقاب بزرگ با بال
  كرده است. و شايد هزاران سال پيش زندگي مي صدها

اي از  آشـيانه  شد، مي كه زمان مرگ ققنوس نزديك ميهنگا    
ي ساخت. سپس آواز جات مي هاي معطر درختان و ادويه شاخه

هايش آنقدر بـاد   داد و با بال زيبا، پر كشش و اندوهگين سر مي
تشي كه خود وقت در آ كشيد. آن زد تا آشيانه را به آتش مي مي
سوخت امـا از درون آتـش، ققنـوس     وجود آورده بود مي به

  كرد. زندگي مي ها شد كه سال ي زاده ميجوان

  س مثل مرغ ماهيخوار معرفي و اي ديگري ققنوـه در افسانه      
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شد. نام ققنوس همچنين بـا پرسـتش آفتـاب     ناميده مي »بنو«
عنوان نماد  هاي آثار باستاني مصر به كاري همراه بود و در كنده

از آنجا كـه   شد. تاب و زندگي پس از مرگ قلمداد ميطلوع آف
آن را  هاشـود، كليسـا   ناپذير محسوب ميققنوس موجودي فنا

(ع) و زندگي جاوداني  عنوان نمادي از رستاخيز عيسي مسيح به

  .اند برگزيده

  »ترجمه محمد و محمدرضا شمس«

  ميهمان خواهر هشتمين خورشيد

شهري رسـيده كـه نـام     ايرانگردي همراهان بشري امروز به
ار باشد درخشد. اگر قر م بر بلنداي آن ميبانويي پاك و معصو

رگـاه  ترديـد با  ين جاذبه استان قم معرفي شـود، بـي  تر اصلي
  شود. معرفي مي (ع)الحجج ملكوتي و باعظمت خواهر ثامن

اوليه بارگاه حضـرت   ساخت    آستانه حضرت معصومه (س)
به قرن دوم هجري و تجديد بناي آن در  طومرب معصومه (س)

راقي بوده الفضل عابوسلجوقي توسط اميرقرن پنجم و در دوره 
اي برجي شكل بود كه با آجر،  بارگاه، قبه است. اولين گنبد اين

به مرور زمان دو گنبد ديگر در كنار گنبد  سنگ و گچ ساخته شد.
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ش اول ساخته شد. سپس وزير طغرل گنبد مرتفعـي را بـا نقـو   
اسـماعيل نيـز بـراي     بنا نهاد كه دختر شـاه  شده آميزي رنگ
  با دو مناره تالش زيادي كرد. كاري و ساختن ايوان آن قمعر

هاي طاليي تـزيين   با خشت شاه گنبد مرقد در دوره فتحعلي    
دستور شاه  به رنگ هاي هفت آجري آراسته به كاشي شد. ضريح

شـاه ضـريح دوم آن را    و فتحعلـي  هماسب صفوي بنـا شـد  ط
شـكل ضـريح را تغييـر     شمسي 1368پوش كرد. در سال  نقره

هـاي   جاي آن نصب كردند. ايـوان   ظريف به دادند و ضريحي
حرم هنگام تجديد بناي گنبد ساخته شده است. ايوان آينـه در  

ها،  ارد. اجزاي ديگر بنا شامل گلدستهقسمت شرقي حرم قرار د
در سال  هاي صحن بزرگ هستند. هاي ايوان آينه و مأذنه مناره

ظاهر گنبد، اقدام به بازسـازي و   شمسي به دليل تخريب 1380
  ات اساسي گنبد حرم مطهر شد.تعمير

اين درياچه بخشي از كوير نمك اسـت كـه در       درياچه نمك
. ميزان نمك در داردقم به شكل سه ضلعي قرار ارتفاعات شرق 

ـ  ل تابسـتان شـروع بـه    اين درياچه به حدي است كه از اواي
  ن اچه نمك فصلي است و در تابستاـ. دري كنند استخراج آن مي
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  شود. اغلب خشك مي

مسجد اعظم قم در قسمت غربي آستانه حضرت     مسجد اعظم
 ...ا ر دارد. اين مسجد كـه بـا تـالش آيـت    معصومه (س) قرا

ليـل عظمـت و   د  و توسط استاد لرزاده بنا شد، بـه  بروجردي
نام گرفته و از مساجد سـه ايـواني    »مسجد اعظم«بزرگي آن، 

چهـل   است. اين مسجد عظيم داراي يك مقصوره، گنبد، ايوان،
ستون، دو گوشواره و كتابخانه و تلفيقي از سبك قديم و جديـد  

ينت كم نظير مقصوره مسجد كه از نظر وسعت و ز معماري است.
  كاري معرق است. است، آراسته به كاشي

مزار امامزاده شاه حمزه در نزديكـي       امامزاده شاه حمزه
امـام  حمزه فرزند  ميدان كهنه قم واقع شده و آن را متعلق به

ه در برابر دانند. بنا دو بقعه دارد ك السالم مي كاظم عليه موسي
اعظم دوران قاجار بنـا شـده اسـت.    آنها صحني به همت صدر

ايــن بنــا مشــابه بنــاي حــرم  تزيينــات ســبك معمــاري و
(س) است. گنبد امامزاده بـه شـكل حلزونـي    معصومه ضرتح

  ساخته شده و تركيبي از مخروط و گنبد است.

  در انتهاي خيابان چهار مردان قم درون        غ گنبدسبزبا مقابر
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سبز، سه اثر تاريخي از قرن هشتم هجري وجـود دارد  باغ گنبد
ـ  كه يادمان مذهبي تاريخي و از برج ن هاي آرامگاهي است. اي

در اين سه بنا  معروف است. »دروازه كاشان«منطقه در محل به 
فـرد بـه شـمار      بههاي منحصر  بري از نمونهكه از نظر هنر گچ

خواجـه  «قـم و   از فرمانروايان »علي صفي«روند، خاندان  مي
بنـاي   الـدين  اند. مقبره خواجه اصـيل  شده دفن »الدين اصيل

اي به خط ثلث  با طاق نماهاي تزييني است. كتيبهدوازده ضلعي 
اي از نقوش اسليمي بر آن نوشته شده اسـت كـه بـر     در زمينه

  دفن هستند. در اين محلخواجه و فرزندش  اساس آن،
  »هاي گردشگري ايران، مسعود سنوبري جاذبه«

  جوراب ورزش

پوشيدن جوراب مناسب دويدن و ورزش، براي حفظ سالمت پـا  
راحتـي و   ضروري است. گرچه پوشيدن هـر نـوع جـورابي،   

كند اما وجـود اليـاف مناسـب در     محافظت از پا را فراهم مي
ر كنترل جريان رطوبـت  اطراف پا راحتي و محافظت را در كنا

هاي سياه بخشي از  ه دارد. تاول، پينه و ناخندريافتي پا به همرا
شـوند. هرچـه مسـافت     معايب پا براي يك دونده محسوب مي
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بيشتري بدويم، بايد وزن بيشتري را در كف پاها تحمـل كنـيم.   
هرچند داشتن كفش مناسب و راحت، براي پا اهميـت زيـادي   

مناسب، مسئله مهم و تأثيرگذاري است.  دارد اما پوشيدن جوراب
به عبارت ديگر، همان اندازه كه كفش اهميـت دارد، جـوراب   

  مناسب نيز مهم است.

البته  كنند كه د از جوراب ورزشي نخي استفاده ميبيشتر افرا    
شي نخي ميزان رطوبت هاي ورز جوراب مناسبي نيست! جوراب

 دركنند و  ا جذب ميجاي آن، رطوبت ر كنند و به را كنترل نمي

دارند. تاول و پينه در كف پا نتيجه مسـتقيم   كف پاي شما نگه مي
جـوراب   جاي پوشيدن ود رطوبت و حساسيت در پا است. بهوج

 هايي بافته شده از الياف مصنوعي باشـيد  دنبال جوراب  نخي به

تر نگه دارند. داشتن پاهـاي   خشك كه پاها را در هنگام دويدن
  كند. ساسيت و تاول جلوگيري ميز بروز حخشك، ا

 هايي با جنس آكريليك، دنبال جوراب  جوراب بههنگام خريد     

دور  خوبي از پاي شـما  ر و نايلون باشيد كه رطوبت را بهاست پلي
پاهايي عـرق كـرده    پس از دويدن، كنند. بايد بپذيريم كه مي

خصوص اگر مسافت طوالني را دويده باشـيم.  خواهيم داشت ب
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عـرق  تر بدويـد، بيشـتر    تر باشد و هرچه سخت هوا گرم هرچه
ها  رسد زيرا غدد عرقي در كف دست به پاها مي كنيد و عرق مي

  و پاهاي ما است.

راب مناسـب  نكته مهم ديگر اين است كه براي انتخـاب جـو      
ببريد. قرار اسـت   تان را همراه خود دويدن، بايد كفش ورزشي

خوبي اطراف ضخيم نباشد و ب خيلياب كنيد كه جورابي را انتخ
هـاي   هاي ورزشـي، جـوراب   ثر فروشگاهپا فرم بگيرد. در اك

د توانيد آنها را امتحان كنيد. به يـا  مي اي وجود دارد كه نمونه
هاي ضخيم و نازك بـراي   داشته باشيد كه عوض كردن جوراب

يك جفت كفش دويدن، دشوار است. پس هنگام انتخاب كفش، 
خواهيد بپوشيد مطمئن شـويد. اگـر در    يكه م از نوع جورابي

هاي فشرده به شما كمك  ابساق پا مشكلي داريد، پوشيدن جور
  كند. مي

  »ابراهيم كرباليي«

  كدو حلوايي

هاي آ، ب، ث، اي و مواد معـدني   كدو حلوايي حاوي ويتامين
آهن، منگنز، پتاسيم، منيزيم، فسفر و كلسيم است. كدو حلوايي 



 
30

و سموم بدن، فعـال   ين، دافع بلغمدر، ملآور، م خلط داراي اثر
دهنده عـرق بـدن،    ضد عطش، صفرابر، كاهش ها، كليهكننده 

اراي مواد قنـدي زيـاد   بر است. كدو حلوايي د نيروبخش و تب
ا و ادرار ر دكن مي نرم، مصرف پخته آن، مزاج را ايناست. بنابر

خـاطر   كند. كدو حلوايي به زياد و گرفتگي صدا را برطرف مي
هاي  فع بيماريكند و در ر كلسيم به تقويت ريه كمك مي شتندا

  ريوي نقش درماني دارد.

هـاي   و منگنـز دارد، سـلول   از آنجا كه كدو مقداري پتاسيم    
شود ريه بـا ترشـح    دهد و موجب مي دفاعي ريه را افزايش مي

در آن جمـع شـده    را كه بر اثر ابتال به برنشيت خلط، عفونتي
ود در كدو بـراي تصـفيه كليـه و    سيم موجاست خارج كند.پتا

شوي خون مؤثر است. مصرف تخم كدو حلـوايي بـراي   و شست
مشكل در دفع ادرار  درمان زخم مثانه، ضعف كليه، انگل روده،

  و سوزش ادرار سودمند است.

كدو حلوايي ماده غذايي بسيار خوبي براي افرادي است كه     
انـد.   مسـموم شـده  الكل، سرب و مواد مخدر جيوه،  از رنگ،

هـايي همچـون    ه بيماريمصرف كدو حلوايي براي مبتاليان ب
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فشارخون، سنگيني معده، واريس، رماتيسم، گلودرد، يرقـان،  
مننژيت، بواسير، تعريق زياد، سرطان، ورم معده، سودمند است. 

و چربي خون باال دارنـد،   افرادي كه اوره خون، اسيد اوريك
از اين مشكالت رها شوند. از  اييتوانند با خوردن كدو حلو مي

كمپـوت نيـز اسـتفاده     كدو حلوايي در تهيه مربا، مارمـاالد و 
  شود. مي

روي در مصرف اين گياه ممكـن   زياده    مضرات كدو حلوايي
نفـخ و   است موجب ناراحتي معده شـود و عوارضـي ماننـد   

  ي در پي داشته باشد.اشتهاي كم
  »كاظم كياني«

  هنر سبز كردن

سين يكي از آداب زيبا و نيكوي نوروزي است  هفت چيدن سفره
 هم جمع شدن ورداي براي  از طراوت و شادابي و بهانه و نمادي

رود. آماده  شمار مي انواده در لحظات تحويل سال نو بهافراد خ
مرغ رنگ شده و خريد و نگهـداري صـحيح    كردن سبزه، تخم

سـين اسـت. شـما     هي قرمز، از اجزاي اصلي سـفره هفـت  ما
  ان اجزاي ـودتتوانيد با صرف كمي وقت، حوصله و سليقه، خ مي
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  سين را آماده كنيد. سفره هفت

سين اسـت   زيباترين عناصر تشكيل دهنده هفت سبزه، يكي از    
  است با نحوه كاشت آن آشنا شويم. كه بهتر

ظرف سبزه نبايد فلزي باشد     ظرف مناسب براي كاشتن سبزه
از هر بذري  ي يا چيني استفاده شود.ظروف سفال از و بهتر است

كنيد، يك روز قبل آن را در آب خـيس   يبراي سبزه استفاده م
شـود.   سبزه كمتر باشد، عمر آن بيشتر مـي كنيد. هر قدر قطر 

قدر بذر سبزه، اسپري كردن آب است. آنبهترين راه آب دادن 
آب روي بذر سبزه بپاشيد تا مقدار كمي آب ته ظرف جمع شود. 

ا كف ظرف مورد نظرتان بچينيد و با دست صاف كنيد. يك بذر ر
  دستمال ظريف و تميز با رنگ روشن روي بذر بكشيد.

يس نگه داريـد.  دو تا سه روز فقط دستمال روي بذرها را خ    
قدر رشد كرد كه پارچه را حركت داد، بايد وقتي جوانه بذر آن

ر محيط اسپري كردن آب را مستقيم روي بذرها انجام دهيد. اگ
خيلي خشك نيست، پارچه را از روي آن برداريد  اطراف سبزه

اما اگر محيط گرم و خشك است، پارچه را همچنان خيس روي 
  بذرها قرار دهيد.

  جايي مثل پشت پنجره كه روزي سه تا چهار ساعت نور مستقيم     
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درجه باالتر نرود، براي رشد  25 آفتاب داشته باشد ولي دما از
دهي سـبزه   براي آب ولرمر مناسب است. آب تازه ها بسيابذر

شود. فقط مراقب باشيد ريشه سبزه خشك نشود. براي  توصيه مي
فروردين دوام داشته باشد و خراب نشود،  13اينكه سبزه تا روز 
دو هفته قبل از عيد سبزه را سبز كنيد. بهتـرين   بهتر است حدود

  گندم. عدس و ماش، ماش سبز، : قرهبذرها براي سبزه عبارتند
  »سعيده يراقي«

  شاديانه

 اي را  ديد كـه دارد محكـم در خانـه   اي شخصي را  ديوانه
آهاي آقا! زنگ «كند. گفت:  كوبد ولي كسي در را باز نمي مي

  »باشد. بزن شايد در خراب

 هـاي آب   يخي باالي سرش گذاشته بود و چكـه  ابلهي قالب
از او  »ق!الخـال  جـلّ «گفـت:  ريخت و دائم مي روي سرش مي

اين يخ  صالًآخر ا«گفت:  »الخالق؟ لّگويي ج چرا مي«پرسيدند: 
  »كند. سوراخ نيست ولي چكه مي

  :كيوان:  »جم يك جمله بساز. جان، با كلمه جام كيوان«معلم
  »كنه. آبجيم هر روز جامو جم مي«
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  :مـرد   »تي سالگرد ازدواجمان چه وقت اسـت؟ اگر گف«زن
  »چهارشنبه هفته بعد.ن دوشنبه نه، اي«ابله: 

  :گر دارد خيلـي  هواي شهرهاي بزرگ دي«به يك نفر گفتند
هاي بـزرگ را  نظرم بايد شهر آره، به«گفت:  »شود. آلوده مي

  »توي روستاها بسازند.

 :دكتر  »دهانت را باز كن.« پيرزني نزد دكتر رفت. دكتر گفت
دفعـه پيـرزن    وب را داخل دهان پيرزن كند كه يكخواست چ

بستني را خـودت  «نار زد و گفت: راحت شد و دست دكتر را كنا
  »دهي؟ چوبش را به من مي خوري، مي

 گفـت:   »شـود؟  دو دوتا چنـدتا مـي  «نفر پرسيدند:  از يك
 »تا؟ سه سه«ه او دادند. بعد پرسيدند: چهارتا گردو ب »چهارتا.«

نج پ«دادند. دوباره پرسيدند: بعد نه تا گردو به او  »تا.  نُه«گفت: 
  »يك گوني.«گفت: « شود؟ تا چندتا مي پنج

   ش را زن و شوهري به سينما رفتند. اواخر فـيلم، زن شـوهر
دست من نشسته، از اول فيلم تا  كسي كه بغل«صدا كرد و گفت: 

به من چه كه خوابه، «مرد با ناراحتي جواب داد:  »خوابه.حاال 
 »حاال چرا مرا از خواب بيدار كردي؟




