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  درختكاري، تمرين شكيبايي

دارد زيرا نفس باد صبا جان  نام اسفند با طبيعت پيوندي ناگسستني
دمد و با نوازش دلپذير خود،  ياي در درختان به خواب رفته م تازه

كند. اين تنها حلقـه ارتبـاط    ميآنها را از خواب زمستاني بيدار 
ري در ميانـه ايـن مـاه    اسفند و طبيعت نيست زيرا روز درختكـا 

بـا مايـه   كند. گرچه كاشت هر نهال در اين روز زي خودنمايي مي
شـت  شود اما نتيجه و ثمـره كا  ها مي شادي و سرزندگي ما انسان

  دهد. خت، چند سال بعد رخ نشان ميدر

تمريني براي صبوري و شـكيبايي  به عبارت ديگر، كاشت درخت     
هـاي سـبز    توان در دل آن را مي شكيبايي كه بهترين نمونه ؛است

بسـياري از مـا شهرنشـينان،     كشاورزان و باغبانان مشاهده كرد.
 سختكوش و باغبـان  افرادي عجول و كم تحمل هستيم اما كشاورز

 تالش با كاشت هر بذر يا هر نهال، خود را براي يك دوره چنـد پر

نتظـاري كـه ماحصـل آن    ا ؛كنند ماهه انتظار سازنده آماده مي
به برداشت محصوالتي سالم، مفيد و فراوان  شان روشن شدن چشم

  است.
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اگر هر يك از ما به خود تعهد بدهيم هر سال دست كم يك نهال     
داشته  ارمان به زمين هديه كنيم، بايد يقيندر برابر خانه يا محل ك

خـت  باشيم كه زمين هم در كمال امانتداري پس از مدتي يـك در 
ـ  برومند و پرثمر به ما هديه مي ه محـيط  كند. در شرايط كنوني ك

ها تيره و تار شده و همه عناصر زندگي  اطراف ما با انواع آلودگي
ها و درياهـا   هوا، خاك، محصوالت كشاورزي، جنگلاعم از آب، 

دست روي دسـت   اند، نشستن و قرار گرفته ها هدف هجوم آالينده
ترين راه حل ممكـن   ه و انتقاد از اين و آن، كودكانهگذاشتن و گل

  است.

هاي  زندگي ما در مقايسه با زندگي نسلبايد بپذيريم اگر محيط     
ر ايـن مشـكل   دست نامرئي د گذشته نه سالم است و نه امن، هيچ

ها كه  متجاوز ما انسان خواه و هاي زياده نداشته مگر دستدخالت 
تمام موجودات جهان را بـر هـم    نه تنها چرخه زندگي خود بلكه

باز هم از طبيعـت   براي جبران اين خيانت آشكار خود، ايم و زده
  گيريم. انتقام مي

ر قطره آبـي كـه   شود، ه ر تكه كاغذي كه بي دليل باطله ميه    
اي كه به هواي محـيط   رود، هر ذره آالينده مياسراف گونه هدر 
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يا به رودخانه و درياچه شود، هر فاضالبي كه به جوي آب  مي وارد
آن  جـاي بيل قطع و برجي شود، هر درختي كه بي دل ريخته مي
دست، تيرهايي است كه به  شود و صدها اقدام ديگر از اين برپا مي
كـدام يـك از مـا    نيم. ز هاي آينده و فرزندان خود مي قلب نسل

با دسـتان   مان باشيم؟ چگونه است كهگر قتل فرزند حاضريم نظاره
  زنيم؟ مان را رقم مي خود مرگ تدريجي عزيزان

روز داوري عملكرد گذشته و به  بياييد امسال روز درختكاري را    
ريزي اقدامات آينده خود در خدمت به محيط زيست تبديل  برنامه

هـا در روز   عكس يادگـاري بـا نهـال   گرفتن  جايبكنيم. بياييد 
هاي آلوده، آسمان تيـره و   آب درختكاري، يك عكس يادگاري با

انبوه كاغذهاي باطله و مانند آن بگيـريم و آن عكـس را در    تار،
  مان قرار دهيم. پيش روي خود و فرزندان مكاني

بكوشـيم چهـره    بهتر است بيش از اين خود را فريب نـدهيم و     
ببينيم تا بلكه بـه فكـر چـاره     مان را بيشتر طرافنازيباي محيط ا

ديم و براي نجات خود و محيط تك ما كمر همت نبن گر تكباشيم. ا
يـا هـيچ    كس از هيچ كشور ديگـر  مان اقدامي نكنيم، هيچ زيست

شود و تعداد روزهاي سال كه هـواي   موجود فضايي ناجي ما نمي
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مان بـه   يم محبتبياي شود. مان غير قابل تنفس است، بيشتر ميشهر
با اقدامات عملي ثابت كنيم و نگذاريم نـام مـا در    نسل آينده را

خـت اميـد و   فهرست آلوده كنندگان محيط زيست ثبت شود. در
  تان پر ثمر باد. ايمان

  »سپيدار«

  (ع)سوره امام حسين

آيـه   30و نهمين سوره قرآن، مكـي و داراي  سوره فجر، هشتاد
  است.

هر كس سـوره  «شده است:  نقل (ص) در حديثي از رسول خدا    
گناهانش بخشيده  قرائت نمايد، حجهلا ذيفجر را در دهه اول ماه 

ند، مايه نورانيت او در قيامـت  شود و اگر در غير اين ايام بخوا مي
  »شود. مي

نيز نقـل شـده اسـت:     (ع)در فضيلت اين سوره از امام صادق     
قرائت كنيد زيرا  فجر را در نمازهاي واجب و مستحب خود سوره«

است. هر كس اين سوره را قرائت  (ع)اين سوره، سوره امام حسين 
و همـراه ايشـان    (ع)ين قيامت در درجه امام حس نمايد، در روز

  »خواهد بود.
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ايـن   (ع)من در مجلسي كه امـام صـادق   «گويد: ابو اسامه مي    
 را فرمود، حاضر بودم. از ايشان پرسيدم: چگونه اين سوره حديث

آيـا ايـن آيـه را    «فرمود: ايشان»د؟ش (ع)مخصوص امام حسين 
، منظـور از  »المطمئنه ارجعي ألـي ...  فسنّتها اليا اي«اي:  نشنيده

  »است. (ع)امام حسين  نفس مطمئنه،

  رنگين كالم

هاي  سال نو هستند تا دوباره به عادت بيشتر مردم منتظر آمدن* 
  كهنه مشغول شوند.

كه  ست كه عادل به نظر برسيم در حاليا بي عدالتي آن بدترين* 
  عادل نيستيم.

دهيد، متمركز كنيد.  ا روي كاري كه انجام ميتمام فكر خود ر* 
  سوزانند. نمي پرتوهاي خورشيد تا متمركز نشوند،

شـد اگـر رو در روي هـم     بسياري از مشكالت در دنيا محو مي* 
  زديم نه پشت سر يكديگر. حرف مي

 ؛بر پيشه كنيد، فهيم باشيد و عاقلباشيد، ص خواهيد قوي اگر مي* 
  درت واقعي در محبت و ادب ـتواند گستاخ باشد اما ق هر كس مي
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  است.

هرگز نبايد اين سه چيز را قرباني كنيد: خـانواده، احسـاس و   * 
  وقارتان.

ست: با من خوب رفتار كن، من روش من در زندگي ساده اين ا* 
  كنم. با تو بهتر رفتار مي حتماً

 ،توانيد صاحبش باشـيد  رايگان است اما بسيار قيمتي! نميوقت * 
امـا   ،توانيد نگهش داريـد  نيد از آن استفاده كنيد. نميتوا اما مي

توانيد صرفش كنيد و وقتي از دسـتش داديـد، هرگـز قـادر      مي
  نخواهيد بود آن را برگردانيد.

 ست تازه براي بازسازياز شروع دوباره نهراسيد چون فرصتي ا* 

  خواهيد. آنچه كه مي

هـا   حرف ترين كنيد كه درست در زندگي با افرادي برخورد مي* 
گويند اما در نهايـت، هميشـه    ترين زمان به شما مي را در مناسب

اعمال آنهاست كه بايد معيار شما براي قضاوت كردن آنهـا قـرار   
  گيرد. مهم كردار است، نه گفتار.

 همـان  آورند و اين دقيقـاً  مي دنيا بها را براي زندگي كردن م* 

  دهيم. چيزي است كه ما آن را از دست مي
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سـوزيم و   هم مـي  زياد نزديك به ؛هاست صلي، هنر فاصلها هنر* 
  زنيم. زياد دور از هم، يخ مي

هايي است كه دعا  تر از لب مقدس كنند، هايي كه كمك مي دست* 
  كنند. مي

ـ  ت وقتي در موقعيتي هستي كه مي*  ك كنـي،  واني به كسـي كم
عاهاي او را از طريق تـو اجابـت   زيرا خداوند د ؛خوشحال باش

باش هدف ما از زندگي در زمين، گم شدن در  . به ياد داشتهكند مي
وري براي ديگران است تا شايد تاريكي نيست بلكه تبديل شدن به ن

  را از طريق ما پيدا كنند. شان راه
  »گردآوري ايران پرنده«

  خوب، همان است كه

بودن خود را منوط به خوب بودن ديگران نكن و بد بـودن  خوب 
خود را به علت بد بودن ديگران توجيه نكن! مـا آينـه نيسـتيم،    

كنـيم غافـل از    ترين رها مي ما خوب را براي يافتن خوب انسانيم!
ه چيز و همه كس بريـدي،  اينكه خوب همان است كه وقتي از هم

پرسـد و تـو    لت را مي. همان كسي كه هر روز حاافتي ياد او مي
: خوبم! همان كسي كه تو هميشه حضـورش را  گويي يم سرسري
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گذري! همان كـس   كني اما ساده از كنارش مي حس كردي و مي
دوزد تا تو لبخند  مي هم به اي، زمين و زمان را كه وقتي كم حوصله

تو را دوست دارد اما تو  بزني! خوب، همان كسي است كه بي منت
اي و او يك بـار خواهشـت را رد    اش زده سينه صدبار دست رد به

  نكرده است. خوب همان است كه طاقت قهر ندارد.

آورد.  ات را نمـي  تـاب دوري  گويد: قهرم اما دلش به زبان مي    
اش  مه احساساتش را خرج تـو و خـانواده  خوب، همان است كه ه

حساسش هر لحظه غرورش همان است كه به جرم ا كند. خوب، مي
ب، يك نفر است كـه  آورد. خو شكني و او دم برنمي ا ميو دلش ر

شود! مراقب باش تا از دستش ندادي، قـدرش را   هرگز تكرار نمي
خنده مادرم نه تنهـا مـرا    بداني، خوب، همان مادر است! صداي

خنداند. كالم آخر اينكه من به عشق در يك  هايم را هم مي بلكه غم
  ام مادرم را ديدم. زندگي د دارم زيرا در اولين نگاهنگاه اعتقا

  دگي نيستـادر نباشد، زنـاگر م

  به خورشيد و فلك تابندگي نيست

  خدا عشق است، مادر كعبه عشق

  ادر بندگي شرمندگي نيستـبه م
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  براي آخرين بار

شتند، سوار بـر  مرد و زن جواني كه عاشقانه يكديگر را دوست دا
، مـن  تـر بـرو   آهسـته «راندند. زن گفـت   موتور در دل شب مي

جوري رفتن، خيلي بهتر است. اول بايد  اين«مرد گفت:  »ترسم. مي
گراني گفـت:  زن با ن »شود! دوستم داري تا ببينم چه مي بگويي كه

مرد بلنـد گفـت:    »تر براني؟ شود آهسته دوستت دارم، حاال مي«
 »تر بـران!  خوب، حاال آهسته«زن با ترس گفت:  »محكم بنشين.«

باشد به شرط اينكـه كـاله كاسـكت مـرا     «مرد با مهرباني گفت: 
راحت برانم، اذيـتم  توانم  رداري و روي سر خودت بگذاري. نميب

  »كند. مي

ثبت شده بود بـا ايـن مضـمون:     اي در روزنامه روز بعد، واقعه    
 برخورد موتور سيكلت با ساختمان، حادثه آفريد. در اين سانحه كه

يكـي از دو سرنشـين    به دليل بريدن ترمز موتور سيكلت رخ داد،
  زنده ماند و ديگري درگذشت.

آري، مرد از خالي شدن ترمز آگاه شده بود، پس بدون اينكـه      
همسرش را از مشكل مطلع كند، با ترفندي كاله كاسكت را بر سر 
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او گذاشت و خواست تا براي آخرين بار، دوستت دارم را از زبـان  
آيد و بـازدمي   مي ميدش رفت تا او زنده بماند. داو بشنود و خو

 رود اما زندگي غير اين است و ارزش آن در لحظاتي تجلـي  مي

. شاد بودن، تنها راهي است كـه  شود گير آدمي مييابد كه نفس مي

  توان با كمك آن از لحظات زندگي استفاده كرد. مي
  »نسب يناهيد قادر«

  پاسخ دندان شكن

جهاني دوم وزير انگلستان در زمان جنگ  وينستون چرچيل، نخست
هاي انتخابـاتي در حـال بيـان و تبليـغ      بود. او در يكي از نطق

ن كساني كـه بـه سـخنراني او گـوش     هايش بود. در ميا برنامه
چرك و روغني داشـت،   و صورت  دست دادند، مردي كه اتفاقاً مي

بـي معنـي قطـع كـرد.      هاي بار سخنراني او را با سؤال  چندين
خواسـت   ده بود اما چون نميمرد عصباني ش چرچيل از دست آن

اش را حفـظ كنـد، از    تواند خونسردي حاضران فكر كنند او نمي
  تذكر دادن به او خودداري كرد.

بفرماييد من  لطفا«يان حرف چرچيل پريد و گفت: مرد دوباره م    
 را ات مخصوص آمـوزش و پـرورش  كه بچه ندارم، چرا بايد مالي
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مين دليل به ه« و گفت: چرچيل فرصت را غنيمت شمرد »بپردازم؟
و  رويـد  پردازيد اما هرگز به حمام نمي كه شما ماليات آب را مي
  »شوييد! دست و روي خود را نمي

  »محمود برآبادي«

  گذرد نسيم بهار مي

  گذرد بيا، بيا كه نسيم بهار مي

  گذرد بيا كه گل ز رخت شرمسار مي

  بيا كه وقت بهار است و موسم شادي

  گذرد ار ميمدار منتظرم، وقت ك

  ز راه لطف به صحرا خرام يك نفسي

  گذرد كه عيش تازه كنم، چون بهار مي

  برد هر دم نسيم لطف تو از كوي مي

  گذرد غمي كه بر دل اين جان فكار مي

  اي دل من ز جام وصل تو ناخورده جرعه

  گذرد ز بزم عيش تو در سر خمار مي

  سحرگهي كه به كوي دلم گذر كردي

  گذرد كان شكار ميبه ديده گفت دلم: 
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  چو ديده كرد نظر، صد هزار عاشق ديد

  گذرد يار مي زند هر يكي كه: كه نعره مي

  به گوش جان عراقي رسيد آن زاري

  گذرد از آن ز كوي تو زار و نزار مي
  »فخرالدين اسعد عراقي«

  راز درخت گالبي

سراغ يك درخت گالبي  به ترتيب به مردي چهار پسر داشت، آنها را
در بهار، سومي در تابستان و  پسر اول در زمستان، دومي فرستاد.

پسر چهارم نيز در پاييز كنار درخت رفتند. سپس پدر همه را فـرا  
و از آنها خواست بر اساس آنچه ديده بودنـد، درخـت را    خواند

  توصيف كنند.

 »خميده و در هـم پيچيـده.   درخت زشتي بود،«پسر اول گفت:     

بـود و پـر از اميـد     ي پوشيده از جوانهنه، درخت«پسر دوم گفت: 
هاي زيبا و  شكوفهدرختي بود سرشار از «پسر سوم گفت:  »شكفتن.

پسر  »ام. اي بود كه تا امروز ديده ترين صحنه عطرآگين و با شكوه
هايي پر از زندگي  نه، درخت بالغي بود پربار و ميوه«چهارم گفت: 

  »و زايش.
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درست گفتيد، اما هر يك از شما  همه شما«پدر لبخند زد و گفت:     
توانيـد   ايد. شـما نمـي   قط يك فصل از زندگي درخت را ديدهف

باره يك درخت يا يك انسان بر اساس يك فصل از زنـدگي يـا   در
اعمال و گفتارش قضاوت كنيد. اگر در زمستان تسليم شويد، اميـد  

ن و بـاروري پـاييز را از دسـت    شكوفايي بهار و زيبايي تابسـتا 
و رنج يك فصـل، زيبـايي و شـادي    يد. مبادا بگذاريد درد ا داده
هـاي دشـوار    فصل هاي ديگر را نابود كند. زندگي را فقط با فصل

هاي بهتر از راه  هاي سخت پايداري كنيد زيرا لحظه نبينيد، در راه
  »رسند. مي

  سخن مشتري، گوهر است

بخش پونتياك شركت خودروسازي جنرال موتور شكايتي را از يك 
اين دومين باري اسـت كـه   «تري با اين مضمون دريافت كرد: مش

اي  بار قبل به من پاسخ نداديد، گله نويسم و از اينكه مي براي شما
است! موضـوع ايـن    چون موضوع از نظر من نيز احمقانه ؛ندارم

هر شب پس  است كه طبق يك رسم قديمي، خانواده ما عادت دارد
هاست كه ما پس از شـام   . سالعنوان دسر، بستني بخورد از شام به
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انتخـاب و  كنيم و بر اساس اكثريت آرا نوع بستني،  مي گيري رأي
يك خودروي  شود. اين را هم بگويم كه من به تازگي خريداري مي

اين خودرو، رفت و آمدم به  ام و با خريد شورولت پونتياك خريده
  براي تهيه بستني با مشكل بزرگي مواجه شده است! مغازه

ي خريد بستني وانيلـي بـه   دقت بفرماييد! هر دفعه كه برا لطفاً    
امـا هـر    ؛شـود  گردم، ماشين روشن نمي ز ميروم و با مغازه مي

بستني ديگري كه بخرم، چنين مشكلي براي خودروي مـن پـيش   
درك كنيد كه اين مسئله براي من بسـيار جـدي و    آيد! لطفاً نمي

ـ    دردسرساز شده است! هر ما را نـدارم.  گز قصـد شـوخي بـا ش
پونتياك من وقتي بستني وانيلي خواهم بدانم چطور خودروي  مي
بسـتني ديگـري،   اما پس از خريد هر  ؛شود م، روشن نميخر مي
  »؟!خورد راحتي استارت مي به

اين مشتري عجيب، بـا شـك و    مدير شركت با نامه دريافتي از    
را مأمور  ترديد برخورد كرد اما از روي وظيفه و تعهد، يك مهندس

بررسي مسئله كرد. مهندس خبره قرار مالقات با مشتري را بـراي  
پس از شام گذاشت. آن شب نوبت بستني وانيلي بود و آن دو بـه  

به بستني فروشي رفتند. پس از خريد بستني، درست مطابق  اتفاق
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با محتواي نامه، ماشين روشن نشد! مهندس جوان، سه شب پيـاپي  
ار گذاشت. يك شب نوبت بستني شـكالتي  نيز با صاحب خودرو قر

و بـاز ماشـين    بود، ماشين روشن شد. شب بعد بستني توت فرنگي
و بـاز ماشـين    استارت خورد و شب سوم، نوبت بستني وانيلي بود

  روشن نشد.

اينكه به فكر يافتن دليل حساسيت خودرو  جايبنماينده شركت     
طقي برخورد كند. به بستني وانيلي باشد، تالش كرد با موضوع من

او مشاهداتش را از لحظه ترك منزل مشتري تا خريـد بسـتني و   
به ماشين و استارت زدن، براي انواع بستني ثبـت كـرد.    بازگشت

نكته جالبي را به او  ها و مدت زمان آنها، و ثبت اتفاق مشاهدات او
اسـت و در   بستني وانيلـي پرطرفـدار و پرفـروش   «نشان داد: 

هـا،   اما ديگر بستني ؛در مغازه چيده شده استايي نزديك ه قفسه
از  در قرار دارند. پس مدت زمان خـروج  داخل مغازه و دورتر از

بسـتني  و اسـتارت زدن بـراي    خودرو تا خريد بستني و برگشتن
  »هاست. وانيلي كمتر از ديگر بستني

مهندس را به تحليـل علمـي    اين موضوع و تفاوت مدت زماني،    
باعث بروز ايـن مشـكل    »قفل بخار«افت، پديده او دري واداشت و
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در حقيقت، روشن شدن سريع خودرو پـس از خـاموش    شود. مي
هـا، مسـئله اصـلي     يل تراكم بخار در موتور و پيستونشدن به دل

  شركت و مشتري بود.

اين امر دارد كه مشتري، بهتـرين   مثال ياد شده تأكيد بر    نتيجه
به  ها ول شركت است. مشتريبهتر شدن محص راهنما و كمك براي

براي سخن گويند و از ادبيات متفاوتي  هاي مختلف سخن مي شيوه
ر حرف مشتري را خـوب گـوش كنـيم،    گيرند. اگ گفتن بهره مي

خواهد  ن گفتار او درك بهتري از آنچه ميتوانيم با توجه به لح مي
ند، داشته باشيم. حرف مشتري چـه مربـوط بـه    به گوش ما برسا

  ت.د و چه نباشد، گوهر اسحصول باشم
  »اميررضا آرميون«

  عطر ناب زندگي

  مادرم اي بهتر از فصل بهار

  سار تر از هر چشمه مادرم روشن

  مادرم اي عطر ناب زندگي

  مادرم اي شعله بخشندگي

  مادرم اي حوري هفت آسمان
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  مادرم اي نام خوب و جاودان

  مادرم اي حس خوب عاشقي

  تر ز عطر رازقي مادرم خوش

  م اي مايه آرامشممادر

  مادرم اي واژه آسايشم

  مادرم اي جاودان در قلب من

  مادرم اي صاحب اين جسم و تن

  خواهمت تا فصل دور مادرم مي

  مادرم پاينده باشي، پر غرور

  مادرم روزت مبارك ناز من

  مادرم تنها تويي آواز من

  »رامين اميد«

  اشتياق آرامش

ترين قدم براي رسيدن به آرامش در  مهم    قدم اول را برداريد
، اين است كه تصـميم  ترين زمان انجام كار، آن هم در كوتاه زمان

  پس از همين حاال تصميم بگيريد. بگيريد آرامش داشته باشيد.
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نگاهي كوتاه بـه طبيعـت،    گاهي حتي    گياه را فراموش نكنيد
بـرد. داشـتن    روزمره را در وجود شما از بين مـي فشار زندگي 

غي خيـالي را در ذهـن شـما    گلدان در خانه يا در محل كار، با
  كند. تداعي مي

زماني كه     داشته باشيد هميشه دفترچه يادداشت همراه خود
توانيد فشار  هستيد، با دو وسيله بسيار مهم ميرو  با انبوه كارها روبه

اين دو وسيله، مداد و دفترچه  رواني ناشي از كار را كاهش دهيد.
اند، يادداشت  نگراني شما شده ت هستند. مواردي كه باعثيادداش

ا بنگريـد. چيـزي را بنويسـيد كـه     كنيد و با ديده حقارت به آنه
و مواظب باشيد كارهايتـان   دست آوريد خواهيد در آن روز به مي

  را با نظم انجام دهيد.

 كنيد كه شخص آرامـي  وقتي وانمود مي    در آرامش كار كنيد

خـود را متقاعـد    پذيريـد،  فرد آرام را مي هستيد و خصوصيات
  كنيد كه هميشه آرام باشيد. مي

اي را  هر قدر باور كنيد كه جواب مسئله    ناداني خود را بپذيريد
دانيد، به همان اندازه بايد زمان بيشتري را براي پيدا كـردن   نمي
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توانيد  شود بپذيريد كه نمي جواب صرف كنيد. همين امر موجب مي
  و بي برنامه به پاسخ مسئله يا راه حل مشكل برسيد.با شتاب 

هرچـه زودتـر خـود را از شـر         ها رحم نكنيد به كاغذ باطله
هاست به آنها احتياج نداريد، رهـا   بي مصرفي كه مدت اطالعات

وجـود انبـوهي از    كنيد و كاغذهاي باطله را در سطل بريزيـد. 
چنـد برابـر   روحـي شـما را    فايده، فشار بي كاغذها و اطالعات

  ند.ك مي
  »سپيده خليلي«

  بهتر از اين هم هست

رفت. او هر آنچه  سوييچيرو هوندا هنوز به كالج مي 1938در سال 
جـا   زشي كرد و از همانرا كه داشت، صرف شركت در كارگاه آمو

تون را توسعه داد. قصد داشـت  باره رينگ پيساش در بود كه ايده
شركت تقاضايش را  روشد امااش را به شركت سهامي تويوتا بف ايده

گـر در  گشت و دو سال ديبه كالج بازرد كرد. پس از اين شكست، 
سـهامي   انجام شركتهاي مداوم، سر آنجا تحصيل كرد. با پيگيري

تويوتا قراردادي با او امضا كرد اما چون دولت ژاپـن در آسـتانه   
در اختيارش  ورود به جنگ بود، بتون الزم براي ساخت كارخانه را
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شد و توانسـت  تهيه بتون  كار هبرو خود دست  رار ندادند. از اينق
  اش را بسازد. كارخانه

 هاي عمـده آن  اش دو بار آتش گرفت و بخش متأسفانه كارخانه    

ارخانه بر اثر زلزله شديد ك هاي جدي ديدند. پس از مدتي آسيب
  او ويران شد. سوييچيرو سرانجام تصميم گرفت كارخانـه رينـگ  

سپس به چندين داد و  را به شركت سهامي تويوتا بفروشد. پيستون
  ستد مخاطره آميز ديگر دست زد اما موفقيتي نصيبش نشد.

يد گازوئيل مواجه شد و هوندا ژاپن با كمبود شد 1974در سال     
 اين اين، بهبيلش براي تردد استفاده كند. بنابرتوانست از اتوم نمي

اش نصـب كنـد.    دوچرخـه  تاد كه يك موتور كوچك رويفكر اف
 واشـان آمـد و از    او خـوش همسايگانش از دوچرخه موتوردار 

اي بسازد. باالخره موتورهايي  چنين وسيله ،خواستند براي آنها هم
كارخانه ساخت موتور يك  ته بود، تمام شد و تصميم گرفتكه ساخ

  راه بيندازد.

هـزار   18براي تأمين سرمايه الزم ساخت كارخانه، به صاحبان     
هزار كارخانه بـا ارسـال    5سازي نامه نوشت و  هكارخانه دوچرخ

پاسخ مثبت، آمادگي خود را براي تأمين سرمايه مورد نياز او اعالم 
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كـه   طورآنساخت كارخانه به پايان رسيد،  كردند. هنگامي كه كار
هـاي موتـوري،    د فروش مناسبي نداشت زيرا دوچرخهبايد و شاي

ودند. بعدها تصميم گرفت به ايده دوچرخه بسيار بزرگ و جاگير ب
جام سوييچيرو موفـق شـد   ان. سرموتوري خود شكل بهتري بدهد

  را به جهانيان معرفي كند. »هوندا كاب«

آقاي هوندا دريافتيم كه ايـن   با خواندن ماجراي    اصل موفقيت
شد. با  كار هبميل بسيار زيادي به موفق شدن داشت. او دست  مرد،
متعدد، دست از هدف خود برنداشت. هدف اصلي او موانع  وجود

ا زمان فروش آن بـه  براي موفق شدن در تجارت رينگ پيستون ت
از مدتي وقفه و رويارويي با تحقق نيافته بود اما پس  تويوتا، كامالً

به نام دوچرخـه   هاي متفاوت، ايده بهتري به ذهنش رسيد چالش
در  د: نخسـت آنكـه  آموز وري. اين داستان دو درس به ما ميموت

پس تمامي اتفاقات زندگي ما هدفي ارزشمند نهفتـه اسـت و دوم   
  شود. موفقيت بزرگي از يك ايده آغاز ميآنكه هر 

  »مرجان توكلي«

  حلقه طاليي ازدواج

   سنت به دست كردن حلقه ازدواج، از چرا حلقه ازدواج از طالست؟
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عنوان يـك   هها طول كشيد تا ب آمد اما قرن وجود ها به زمان رومي
عموميـت پيـدا كنـد. در ابتـدا      رسم پذيرفته شود و بين مـردم 

قـط  شـد. در آن زمـان ف   هاي نامزدي از آهن ساخته مـي  حلقه
طال را داشتند.  كردن حلقه دست  بهسناتورها و مقامات رومي حق 

از هنگامي كه مردي خيرخواه و سخاوتمند امپراطور روم شد، اين 
هـاي در   ز داده شد و از آن پـس زوج مردم نياقشار  حق به ساير

آستانه ازدواج، اين آزادي را يافتند كه از حلقه يادگـاري طـال   
  استفاده كنند.

 222تـا   155هـاي   ان، پدر كليساي مسيحي كه بين سالترتولي    

طـال، فلـزي   «نويسـد:   مي ، در اين بارهكرد زندگي ميميالدي 
د و نمايش دهنده مان ناب است و زماني طوالني سالم مي خالص و

  »ها است. عواطف خالصانه بين زوجدوام و پايداري عالقه و 

مـورد   هاي طالي ازدواج و نامزدي، از قرن پنجم ميالدي حلقه    
زدواج مـورد  تا مدتي طوالني در مراسم ا اما استفاده قرار گرفت

 در كشـورهاي انگليسـي زبـان و بيشـتر     .قبول كليسا واقع نشد

دست چپ دومين انگشت  در ه ازدواج را معموالًرهاي دنيا حلقكشو
اي قديمي، احساسات از آن انگشـت   زيرا بنا بر عقيده گذارند مي
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 مستقيم به قلب راه دارد اما در آلمان، فرانسه و ديگر كشـورهاي 

دومـين انگشـت    درعمول است كه زن و شوهر حلقه را اروپايي م
براي عهـد  يمي ند، دستي كه طبق سنتي قدگذار مي دست راست

  رود. مي كار هببستن و قول دادن 
  »محمد و محمدرضا شمس«

  تر از همه اي ابله خليفه

راي اقامه نمـاز در مسـجد آمـاده    روزي معاويه كه ب ؛گويند مي
شد، به جمعيتي كه آماده اقتدا به او بودند، نگاهي از سر غرور  مي

انداخت. عمروعاص كه نزديكش ايستاده بود، در گوشـش نجـوا   
ل داشتند، به نمـاز  بي دليل مغرور نشو! اگر اين افراد عق«د: ؟كر

 »كردنـد.  تو علي را انتخاب مـي  جاي هبآمدند و  جماعت تو نمي

سپس به معاويه كه از سخنش برآشفته بود، قول داد حماقت مردم 
  را به او ثابت كند.

از «اش گفـت:   بر منبر رفت و در پايان سـخنراني  پس از نماز،    
ـ  رسول خد اش  يا شنيدم هر كس نوك زبان خود را به نـوك بين

بالفاصله همه حاضران  »كند. ساند، خدا بهشت را بر او واجب ميبر
برسانند تا بهشتي  شان را به نوك بيني خود نوك زبان تالش كردند
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شوند. عمروعاص خواست حماقت جمعيت را به معاويه نشان دهد 
در تالش است زبان خود بر سر كشيده و  كه ديد معاويه عبايش را

كسـي متوجـه تالشـش    اي كه  ند اما به گونهرا به نوك بيني برسا
و در گوش معاويه نجوا كـرد:   از منبر پايين آمد صنشود. عمروعا

خواهنـد و علـي    اعت احمق، خليفه احمقي چون تو مياين جم«
  ست.براي اين ابلهان حيف ا

  سرزمين برنج و چاي

از شمشـادهاي   پوششـي ن كوه با اي   كوه منطقه جنگلي شيطان
ت. از اين كـوه  كوتاه، يكي از مناطق تفريحي معروف الهيجان اس

آن، استخر بزرگ الهيجـان   ينريزد و در پاي آبشاري نيز فرو مي
 »بام سـبز «كوه، فضايي موسوم به  واقع شده است. بر فراز شيطان

  درخشد. هاي زياد در شب مي ايجاد شده كه با چراغ

كيلـومتري جنـوب    20كه در  اين قلعه سلجوقي    قلعه رودخان
باشكوه و عظيم ايـران   بر فراز كوهي واقع شده، از دژهاي فومن

ياي ساختمان موجود است. استحكام و عظمت اين دژ همراه با بقا
ـ  يـامـنظ و اسيـاز موقعيت سي تياـكدر اطراف آن ح  همـم
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بنـا در كنـار   از آنجا كه اين  .داردقلعه رودخان در تاريخ گيالن 
  ناميده شده است. »قلعه رودخان«اي ساخته شده،  خانهرود

طرف قلعـه    ود مانع حركت سربازاني بود كه بهدر گذشته، اين ر    
هاي انبوه نيز مانع ديگري براي حركت مـردان   رفتند. جنگل مي

بود. به همين دليل قلعـه رودخـان كمتـر مـورد حملـه       جنگي
هكتار مسـاحت   3 اين قلعه كه حدودمتجاوزان قرار گرفته است. 

متر احاطه  1500ديواري به طول برج و بارو و  65دارد، به وسيله 
از سنگ و ساروج و آجر و داراي دو بخش ارگ  شد. بناي قلعه مي

و قورخانه است. در حال حاضر در طـرفين درِ ورودي قلعـه، دو   
رد. زمـان الزم بـراي طـي مسـير     برج دفاعي مستحكم قرار دا

  ساعت است. 2رودخان حدود  عهقل

غربي  روستاي تاريخي در جنوباين      يخي ماسولهروستاي تار
ترين قسمت گـيالن   كيلومتري رشت و در غربي 65حدود  و فومن

هاي روستا با استفاده از چوب در دو طبقـه و بـه    واقع است. خانه
اند. ماسوله به دليل قـرار گـرفتن در    ساخته شده صورت پلكاني

اعات و تأثير درياي خزر، داراي بارش فـراوان و پوشـيده از   ارتف
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است. برخي معتقدنـد آنچـه باعـث     هاي جنگلي ختان و بوتهدر
  بن علي است. آمدن اين روستا شده، مدفن عون ودوج به

سنتي گره خورده اسـت. ورود   در اين روستا طبيعت با معماري    
تر ساكنان ت. بيشوسيله موتوري به داخل ماسوله ممنوع اس هر نوع

كردنـد. از   مـي  دوز بوده يا آهنگري  ماسوله در گذشته، جموش
تـوان بـه مسـجد     اهاي تـاريخي در روسـتاي ماسـوله مـي    بن

سـال قبـل    400رد كه قـدمت آن بـه   اشاره ك (ع)الزمان صاحب
هاي متعدد در اطراف ماسـوله،   رسد. وجود آبشارها و چشمه مي

هـاي ماسـوله    است. كـوه  عت آن را دو چندان كردهزيبايي طبي
سرشار از معادن آهن، روي و سرب است و به علت وجـود همـين   

وپخانه ايران در ماسـوله  هاي ت شاه گلوله معادن، در زمان فتحعلي
  شد. ساخته مي

در جنوب بندر انزلـي قـرار دارد و    اين مرداب    مرداب انزلي
 غابي،زيستگاه انواع مختلف ماهي و پرندگان مهاجر مانند قو، مر

  اي مردابي و نيلوفرهايـه و اردك است. مرداب انزلي با اللهغاز 
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هـاي   شناور، يكي از ارزشـمندترين تـاالب  و پوشش گياهي  آبي 
  جهان است.

  »اي گردشگري ايران، مسعود سنوبريه جاذبه«

  كشمش حكايتاندر 

ك و امالح معدني پ،  ، پ2، ب1هاي آ، ب كشمش حاوي ويتامين
ست. كشمش داراي اثر ضـد  ا و آهن نگنزم، سيمپتاسيم، فسفر، كل

ن اسـت. ايـن   يآور و ملنده خون، اشتهاكن افزا، قلياييسودا، شير
سيم و فسفر به رشـد كودكـان كمـك    خوراكي به علت داشتن كل

كند و در استحكام استخوان بندي آنان تـأثير زيـادي دارد.    مي
ه، براي افراد مسن كه نيروي جسماني آنهـا رو بـه ضـعف نهـاد    

بخشد زيـرا   دارد و به آنان انرژي مي خوردن كشمش اثر حياتي
ها و مـواد معـدني    رشار از مواد قندي، برخي ويتامينكشمش س

  شود. اين افراد مي مفيد است و به آساني جذب بدن

خوابي مؤثر است. كشمش به  بي خوردن كشمش سبز براي رفع    
سـيم بـراي   داشتن مواد معدني آهن، فسـفر، منگنـز و كل   دليل

  اردار ـانوان بـكودكان كم خون مفيد است و اثر سودمندي براي ب
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و مـواد   دارد زيرا با مواد مفيد خود به حفظ و رشد جنين كمـك 
  كند. را تأمين مي اوالزم بدن 

شـود   و پر انرژي محسوب مي هاي مغذي كشمش جزو خوراكي    
ست و بـه  ا لوولزدرصد آن مواد قندي و از نوع گلوكز و  75 زيرا

شود. خوردن كشمش موجب تقويـت كبـد،    آساني جذب بدن مي
در تقويت  شود و در صورتي كه ناشتا مصرف شود، و ريه مياعصاب 

دي كه از كـم وزنـي و   حافظه و رفع فراموشي مؤثر است. به افرا
شود هنگـام صـرف صـبحانه، از     برند، توصيه مي الغري رنج مي

ن مواد معدني مانند لت داشتكشمش به ع كشمش نيز استفاده كنند.
آور خوبي براي كودكان است. بـه مـادران شـيرده    پتاسيم اشتها

توصيه شده است هر روز با خوردن كشمش عالوه بر زياد شدن شير 
 به تأمين و حفظ سالمتي خود نيز كمك كنند. كشمش اثر نافعي در

خون،  نقرس، اسيداوريك، اوره لسترول،كهايي نظير  رفع بيماري
اشـتهايي،   ، تصلب شرايين، كمرماتيسم اعصاب، زيادي بزاق، ضعف
  يبوست و صفرا دارد. يرقان،
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در خوردن كشمش زيانبار اسـت و   روي زياده     مضرات كشمش
ساسيت پوسـتي و نـاراحتي   ممكن است در برخي افراد موجب ح

  معده شود.
  »كاظم كياني«

  كنار هفت سين

به عواملي نظير هوا، ماهي قرمز     شرايط نگهداري ماهي قرمز
 دما، آب و غذا به مقدار مناسب نياز دارد تا هم خود سالم بمانـد و 

  هم سالمتي ما را به خطر نيندازد.

 25اي باالي قرمز در دم ماهي    دماي مناسب براي ماهي قرمز

پذير است و تغييرات ناگهاني دمـا باعـث    درجه سانتيگراد آسيب
 25تـا   10براي اين ماهي بين ترين دما  شود. مناسب مي مرگ آن

ها اكسيژن مورد نياز خود را از سطح  درجه سانتيگراد است. ماهي
تـر باشـد    . پس هرچه دهانه تُنگ ماهي، بـزرگ گيرند ظرف مي

  كنند. اكسيژن دريافت مي ها بهتر ماهي

قرمز مشكل خاصـي ايجـاد    استفاده از آب شهري براي ماهي    
، قبل از عوض كردن آب ظرف فقط جهت خارج شدن كلر كند نمي
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ساعت در ظـرف ديگـري    24حاوي ماهي، بگذاريد آب به مدت 
رود و هـم   ل، هم كلر موجود در آب از بين ميبماند كه با اين عم

گيرد. بهتر است هر هفته يك يا دو نوبت و  آب، دماي محيط را مي
روز يك يا  رف ماهي تعويض شود. اگر در شبانهفقط نيمي از آب ظ

شود. غذاهاي كم  ا به ماهي بدهيم، نيازش برطرف ميبت غذدو نو
هيدرات مناسب هستند و بهتـر اسـت از   و سرشار از كربو پروتئين

اي كه در آب بـاقي نمانـد    ذاهاي آماده براي ماهي به اندازهغ
  استفاده شود.

پخته شده را رنـگ   مرغ خواهيد تخم اگر مي    مرغ رنگ كرده تخم
را به آرامي بشوييد و در مقـداري آب بـه    ها مرغ كنيد، بايد تخم

 مدت پنج دقيقه بجوشانيد. براي اينكه پوست آنها تـرك نخـورد،  

 آوريد تا تغييـر  جوشبآرام  زم است آب را با حرارت كم و آرامال

 ها را مرغ خصوص اگر تخممرغ ناگهاني نباشد ب دما براي پوسته تخم

  ايد. تازه از يخچال بيرون آورده

هاي خـوراكي يـا    توانيد از رنگ مرغ مي گ كردن تخمبراي رن    
مواد طبيعي مثل چغندر براي رنگ سرخابي، زردچوبه براي زرد، 
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اي و  م قرمز براي آبي، قهوه براي قهوهبرگ اسفناج براي سبز، كل
بـراي رنـگ كـردن     پوست پياز براي نارنجي اسـتفاده كنيـد.  

قاشـق   يـك  هاي طبيعي، در يـك ظـرف آب   رنگ ها با مرغ تخم
خوري سركه و مقداري ماده رنگي مـورد نظـر را بريزيـد و    چاي
هاي خام خالي  هاي پخته يا تخم مرغ وط كنيد. سپس تخم مرغمخل

آب در ظـرف  اي  ك رديف در ظرف بچينيد. به اندازهشده را در ي
آب را دقيقـه   15ها را بپوشـاند. مـدت    بريزيد كه روي تخم مرغ

  رنگ بگيرد. ها بجوشانيد تا پوسته تخم مرغ

مرغ خام را خـالي كنيـد،    الزم به ذكر است اگر خواستيد تخم    
تخم مرغ را خوب تكان دهيد. بهتر است تخم مرغ تازه نباشد  ابتدا

مخلوط شوند. سپس بـا   تا بر اثر تكان دادن، زرده و سفيده كمي
مرغ و  تر پوسته تخم زن بزرگ سوراخ كوچكي در سر باريكيك سو

وجـود آوريـد. سـوراخ     ي در سر ديگر آن بـه تر سوراخ بزرگ
ر، داخل آن بدميد قرار دهيد و با فشا تان تر را رو به دهان كوچك

  ديگر خارج شود. مرغ از طرف تا محتويات تخم

  »سعيده يراقي«
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  بشنويد و بخنديد

 معلم:  »كنم حق من نمره صفر باشد. آقا، فكر نمي«آموز:  دانش
اي  ولي چون كمتر از صفر نمـره  ارممن هم همين نظر را د اتفاقاً«

  »نداشتيم، مجبور شدم ارفاق كنم.

  :با حسن و حسـين رفتـيم   «گرد: شا »با رضا جمله بساز.«معلم
  »آقا، كار داشت، نيومد.«شاگرد:  »پس رضاش كو؟«معلم:  »پارك.

  :ايـم.   انه خود يك دولت كوچك تشـكيل داده ما در خ«اولي
و دخترم وزيـر   وزير جنگ خانم من خانم من وزير دارايي، مادر

بد خود شما هم رئيس دولت خوب ال«دومي:  »امور داخلي هستند.
تمام مخارج دولت  خير، بنده ملت هستم كه بايد«اولي:  »هستيد.

  »را تأمين كنم.

  :چند وقت اسـت كـه   قدر كثيفي كيوان، چرا اين«معلم تاريخ !

ـ «كيوان:  »اي؟ حمام نرفته فتيـد  ي كـه شـما گ  آقا اجازه، از وقت
  »اميركبير را در حمام كشتند.

 اوه، «، دكتر گفـت:  پزشك. تا وارد شد  ميك نفر رفت پيش چش
  ببينم آقاي دكتر، «بيمار پرسيد:  »هايت سرخ شده! اوه! چقدر چشم
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  »كنه؟ مي درد هم

 داد. هـر   پدر شخصي مرده بود، او داشت در مسجد خيرات مي
داشت و فاتحـه   داخل سيني برمي يك دانه خرما از آمد، كس مي

دفعه يكي آمد، چنگ زد و يـك مشـت    رفت. يك خواند و مي مي
آهاي! يك نفر مرده، «اد زد: خرما برداشت. طرف ناراحت شد و د

  »بوس كه چپ نشده! ميني

  آقا نوشـابه خـانواده داريـن؟   «گفت: يك نفر رفت بقالي و« 

  »م ميدين؟ببخشيد، به مجرد ه«تري: مش »بله.« فروشنده:

 آقا سيگار برگ داريـن؟ «وشي، گفت: نفر رفت سيگار فر كي« 

  »پس يك بسته كوبيده بدين.«مشتري:  »خير.«روشنده: ف

  اطالعيه

از مشتركان گرامي كه تاريخ اشتراك آنان به پايان رسيده است و 
شـود هرچـه    اشتراك ماهنامه هستند، تقاضـا مـي   مايل به ادامه

تـا   16ت ساع ازراك خود با دفتر ماهنامه تتر براي تمديد اش سريع
 روزهاي شنبه تا چهارشنبه تماس بگيرند. 19




