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  بهاري باشيد

ار بر تن خفته طبيعت وزيد پرور به به نام خالق بهار! باز نسيم جان
هاي بسته درختان شكفت. يك ويژگي مهم  هاي شادي بر لب و غنچه

اميـد در دل هسـتي اسـت. طبيعـت     فصل بهار، جوانه زدن گل 
فصل سپيد زمستان سر در گريبان تفكر فـرو بـرده    خاموش كه در
پربار و پر بركت بيـدار   باد بهاري به اميد روزهايي بود، با دميدن

  شود. مي

ايم، بـا فـرا    كه به لطف الهي اشرف مخلوقات شدهها  ما انسان    
م؟ خداونـد  اي داري فصل زندگي و زنده شدن، چه وظيفه رسيدن

ها، كتـابي پـر از    ماه ها و ربان هر سال با آوردن و بردن فصلمه
كند تا با تأمل  را در برابر چشمان آدميان باز ميهاي زندگي  درس
در هدف اصلي خلقت يعني پيشرفت و تعالي، درخت اميـد   و تفكر

بـار   اري كنند و با عصاي ايمان و كولهخويش آبي را در دل و جان
  ي جديد از زندگي خود قدم بگذارند.اراده در سال

همچون لبريز هاي ظاهري  ا جلوهاگر تازه شدن طبيعت در بهار ب    
ها بايـد   شود، انسان هاي سپيد نمايان مي شدن درختان از شكوفه

هاي  ن خويش نيز متجلي كنند اما نشانهتازگي و طراوت را در درو
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شـود بلكـه    ميظاهري اثبات ن اين تازگي با رنگ لباس و تغييرات
  نشانه بهاري شدن او باشد. بايد تغيير در گفتار و رفتار فرد،

ك بـرگ جديـد از زنـدگي را    ي دوستان گرامي! ورود شما به    
گرم، دستان سبز، روي سپيد و  داريم و اميدواريم با دل گرامي مي

هاي تكرار نشدني اين سال را بـه بهتـرين    هايي محكم ساعت قدم
رتباط نزديك خود را با ماهنامه بشري حفظ كنيد. ا نحو بگذرانيد و

خادمان شما در ماهنامه بشري ضمن تبريك به مناسبت فرا رسيدن 
ني آن با شروع سال روزهاي پربركت و نوراني ماه رجب و همزما

ي و مـوالي  كنند به ميمنت والدت اميـر مهربـان   جديد، آرزو مي
هاي آسماني  تالهي و برترين رحم هاي جوانمردي، بهترين نعمت

بر سر شما عزيزان نازل شود و پدران ايرانـي همچنـان مشـمول    
عنايات علوي قرار گيرند و سايه آنان بر سـر ايـران و ايرانيـان    

  هايتان بهاري باد! دام بماند. دلمست
  »سپيدار«

  فضيلت سوره بلد

  آيه است. 20مكي و داراي  ودمين سوره قرآن،سوره بلد، نَ

  هر «(ص) روايت شده است:  خدا رسولره از در فضيلت اين سو    
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غضب خود در روز  او را از كس سوره بلد را قرائت نمايد، خداوند
هاي سخت سـفر آخـرت نجـات     دارد و از گردنه قيامت ايمن مي

  »يابد. مي

هـر  «در فضيلت اين سوره از امام صادق (ع) روايت شده است:     
، در دنيا به ئت نمايدقرا كس در نمازهاي واجب خود سوره بلد را

شود و در آخرت به اينكـه نـزد خداونـد     صالح بودن معروف مي
يابد و در روز قيامت از همراهـان   دارد، شهرت مي جايگاهي ويژه

  »ص) و شهيدان و صالحان خواهد بود.پيامبر (

  خانه پدري كجاست؟

خانه پدري جايي است كه هميشه منتظر تو و بقيه فرزندان هستند 
بي هيچ قيد و شرطي دوسـتت   ؛مانند تان مي راه آمدن چشم به و

ديـدنت خوشـحال   دارند! چه زود بروي و چه ديـر، هميشـه از   
شوي و هميشـه كـودك    وقت براي آنها بزرگ نمي شوند. هيچ مي
تكـه نـاني دارد و چـاي داغ     اش هميشه براي تو ماني! سفره مي

ترين  بخش ترين و آرامش اش برايت مزه ديگري دارد. امن صبحانه
مكان است حتي اگر پدر و مادرت خيلي پير باشند يا حتـي اگـر   

  نباشند!
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هاي اين  كدام ويژگي اما هيچ هاي زيادي در اطرافت هست خانه    
برجا  لحظه پا باش تا لحظه شياروهمي را ندارند. گرم و صمي خانه

بودن اين خيمه امن و آرام را غنيمت بشماري و از شـمع وجـود   
هـا روشـنايي    بيراهه راي يافتن راه زندگي و شناختساكنانش ب

  بجويي!

  جوراب كهنه

اي بـه   ز مرگم جوراب كهنـه پس ا«شخصي به پسرش وصيت كرد: 
وقتي  »اين جوراب در قبر در پايم باشد. خواهم پايم بپوشانيد. مي

او از دنيا رفت و جسدش را براي غسل دادن آماده كردند، پسـر  
ـ  كه آنجا حاضر بود، را براي عالمي وصيت پدرش الم بيان كرد. ع

بر بدن ميت  كفن، چيز ديگري جز هببر اساس احكام ديني «گفت: 
پـدرش را   اما پسر بسيار اصرار كرد تا وصـيت »شود. پوشانده نمي

انجام تمام علماي شهر جمع شدند تا در باره ايـن  انجام دهد. سر
  موضوع مشورت كنند اما اين مشورت به مناقشه منجر شد.

ها در بين اعضاي جلسه ادامه داشت كه ناگهـان شخصـي    بحث    
مه بود، به ناواقع يك وصيترا كه در  مرحوم وارد مجلس شد و نامه
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 بيني پسرم! مي«ه چنين نوشته شده بود: نامدست پسر داد. در وصيت

همه دارايي، باغ، خودرو و كارخانـه حتـي اجـازه     با وجود اين
ببرم. يك روز مرگ به سراغ تو نيز  يك جوراب كهنه با خود ندارم

دهند بيش از يـك   هم اجازه نميباش! به تو  شياروه خواهد آمد.
ام اسـتفاده   بكوش از دارايي كه برايت گذاشته كفن با خود ببري.

كني و در راه خير صرف كني. دست افتادگان را بگير زيرا يگانـه  
  »د به قبر خواهي برد، اعمالت است.چيزي كه با خو

  شقسرم

يرا هر گاه كسي بـه او  محبت را از درخت پر شكوفه آموختم ز* 
  تالفي بر سرش شكوفه ريخت. جايبلگد زد، 

بلكـه يـافتن    هاي تازه نيسـت  سفر واقعي براي رفتن به مكان* 
  نگاهي تازه است!

كر خواند، به چيزي ف نمي كس هر روز چيزي را بخوان كه هيچ* 
و كاري را انجام بده كـه   كند كن كه كس ديگري به آن فكر نمي

ا ـن مـرأت انجام آن را ندارد زيرا شايسته نيست ذهـكس ج هيچ
  درست شبيه ديگران باشد.
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توانيد براي اينكه خودتان پابرجا بمانيد، كس ديگـري را   نمي* 
  ريشه كن كنيد.

خواهيد به بلندا برويد، به پاهاي خويش نيازمنديـد! از   اگر مي* 
  ا به بلندا ببرند و بر پشت ديگران ننشينيد.ديگران نخواهيد شما ر

ز دست پذيرند چيزهاي ارزشمندتر از پول را ا بسياري افراد مي* 
  آورند. دست بهبدهند تا پول بيشتري 

بلكـه سـعي    كند كساني را كه دوست دارد قضاوت نميانسان * 
  كند آنها را درك كند. مي

كننـد نـه    ابود ميكنند، ن ا را كساني كه بي تفاوت تماشا ميدني* 
  دهند. كه كارهاي بد و اشتباه انجام مي افرادي

ـ  تان مالمت نكنيد. افراد خوب براي ا در زندگيكس ر هيچ*  ان ت
هـا درس عبـرت و    تجربـه، بـدترين   تان براي افراد بد و شادي
  شوند. ها خاطره مي بهترين

همـان كسـاني    گيرند، معموالً ندگي شما ايراد ميآنها كه از ز* 
ان چه ـت فعلي موقعيتدانند براي رسيدن به  ند كه هرگز نميهست

  ايد. بهاي گزافي پرداخته
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طور بود، در سكوت، راه نجاتي هست؟ اگر اينكنيد  ا فكر ميشم* 
  مردگان فاتحان جهان بودند.

  بروييد. بذر باشيد تا اگر دفن شديد، باز* 

ـ  ه همه بسپار اما صدايت را به عـده هايت را ب گوش*  دود اي مع
  برسان.

هاي بد بلكـه بـه    وجود آدم خاطر بهدنيا پر از پليدي است، نه * 
  هاي خوب. خاطر سكوت آدم

  »دهآوري ايران پرنگرد«

  براي تو نان دارد

به دو موضوع توجه اعظم محمدشاه قاجار، حاج ميرزاآقاسي صدر
خانه را و حفر قنات. وي افزايش قدرت توپ خانهخاصي داشت: توپ
ت را عامل اصلي توسعه كشـاورزي  رتش و حفر قناموجب تقويت ا

رفت  كرد، به سراغ مقنيان مي دانست. هر وقت فراغتي پيدا مي مي
  كرد. ر حفر چاه و قنات تشويق ميو آنها را د

 آقاسي براي بازديد يكي از قنوات رفته بود تا روزي حاج ميرزا    

اشـت:  هار داز عمق مادرچاه و ميزان آب آن آگاه شود. مقني اظ
ين چاه، رگـه آب  كنم در ا ايم و فكر نمي تا كنون به آب نرسيده«
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ـ   هب«حاجي گفت:  »وجود داشته باشد. د و كار خودتان ادامـه دهي
ميرزا بـار   ند روزي از اين ماجرا گذشت و حاجچ »مأيوس نباشيد.

ديگر سراغ آن چاه رفت و از نتيجه حفاري جويا شد. مقني كه به 
 قـبالً «داشت، در جواب حاجي گفت:  نتشخيص درست خود ايما

حاصل است و بـه آب   ين محل، بيعرض كردم كه كندن چاه در ا
  »رسيم. نمي

چاه رفته بود، مقنـي گفـت:    دفعه سوم كه حاجي براي بازديد    
ندارد و ما كنم كه اين چاه آب  اعظم، باز هم تكرار ميجناب صدر«

كـه از ادامـه    سازيم! صالح در اين اسـت  براي كبوترها النه مي
حاجي ميرزا از كـوره در   »حفاري در اين منطقه صرف نظر شود.

چه ربطي به تو دارد كـه ايـن زمـين آب    «رفت و به مقني گفت: 
  »اشته باشد، براي تو كه نان دارد.ندارد! اگر براي من آب ند

كنند كه اگـر در آن امـر    عضي افراد در اموري اظهار نظر ميب    
برنـد.   زيان باشد، ايشان از آن فايده مـي  براي ديگران احتمال
مـن آب نداشـت،    اگر براي: «ردم اين استـپاسخ اين دسته از م

  »براي تو نان دارد.
  »نسب ادريناهيد ق«
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  اين كيست، اين

  اين كيست اين، اين كيست اين

  اين يوسف ثاني است اين

  خضر است و الياس اين مگر

  يوانيست اينيا آب ح

  ناين باغ روحانيست اي

  يا بزم يزدانيست اين

  ي سپاهانيست اين سرمه

  يا نور سبحانيست اين

  افزاست اين آن جان جان

  ت المأواست ايننّيا ج

  ساقي خوب ماست اين

  يا باده جانيست اين

  د اينتُنگ شكر را مانَ

  د اينسوداي سر را مانَ

د اينر را مانَآن سيمب  



 
11

  شادي و آسانيست اين

  امروز مستيم اي پدر

  تيم اي پدرتوبه شكس

  از قحط رستيم اي پدر

  امسال ارزانيست اين

  اي مطرب داود دم

  آتش بزن در رخت غم

  بردار بانگ زير و بم

  كين وقت سرخوانيست اين

  اممست و پريشان تو

  امموقوف فرمان تو

  اماسحاق قربان تو

  اين عيد قربانيست اين

  رستيم از خوف و رجا

  عشق از كجا شرم از كجا

  حيااي خاك بر شرم و 
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  هنگام پيشانيست اين

  هاي سرخ و زرد بين گل

  بين بردابردآشوب و 

  د بينرَدر قعر دريا گ

  موسي عمرانيست اين

  كند هر جسم را جان مي

  كند جان را خدادان مي

  كند داور سليمان مي

  يا حكم ديوانيست اين

  رسد خورشيد رخشان مي

  رسد مست و خرامان مي

  رسد با گوي و چوگان مي

انيست ايند يسلطان م  

  آن آب، باز آمد به جو

  بر سنگ زن اكنون سبو

  سجده كن و چيزي مگو
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  كين بزم سلطانيست اين
  »الدين محمد مولوي موالنا جالل«

  اسكناس بيست دالري

دالري را باال گرفته بود، از  كه يك اسكناس بيست سخنران در حالي
 دالري را چه كسي ايـن بيسـت  «سمينار پرسيد:  نفر حاضر در 200

يـن  قصـد دارم ا «ها باال رفت. او گفـت:   همه دست »خواهد؟ مي
اما اول اجازه بدهيـد كـارم را    ؛اسكناس را به يكي از شما بدهم

دالري را مچاله كرد و دوبـاره پرسـيد:    سپس بيست »هم.انجام د
 ها همچنـان  دست »سي هست كه اين اسكناس را بخواهد؟ك هنوز«

سپس  »كنيد؟ را بكنم، چه مي ركا اينخوب اگر «باال بود. او گفت: 
اسكناس را به زمين انداخت و آن را زير پايش لگد كرد. او بيست 

هنوز كسي «گفت: دالري مچاله و كثيف را از روي زمين برداشت و 
  ها هنوز باال بود. دست »خواهد؟ اين را مي

دوستان مـن! شـما درس ارزشـمندي را فـرا     «سخنران گفت:     
 ؛كردم كار چهدالري  ارد كه من با اين بيسته اهميتي دگرفتيد. چ

خواهيد چون ارزش آن كـم   مي آن راهم اين است كه شما هنوز م
ارزد. بسـيار پـيش    دالر مي ستنشده است. اين اسكناس هنوز بي
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خـوريم، مچالـه و    خاطر شرايط زندگي، زمين مـي  آيد كه به مي
مهـم   ايم اما اصالً ارزش شده كنيم بي شويم، احساس مي كثيف مي

نيست چه اتفاق افتاده يا خواهد افتاد! شما هرگز ارزش خود را از 
دست نخواهيد داد. كثيف يا تميز، مچاله يا تا خورده، هنوز بـراي  
كساني كه شما را دوست دارند و براي كسي كه شما را خلق كرده، 

  »كند. هرگز بنده خود را فراموش نميارزشمند هستيد. خدا 
  »اميررضا آرميون«

  لهت

وم گرازهـاي  هاي قديم، روستايي بود كه مرتب مورد هج در زمان
هاي مختلف  گرفت. اهالي روستا به شيوه وحشي و گرسنه قرار مي

كردند با آنها مبارزه كنند و آنها را فراري دهند اما تالش  سعي مي
  آنها چندان ثمربخش نبود.

ش پـاي  روزي مردي عاقل و فرزانه نزد كدخدا رفت تا راهي پي    
هـايش   ز اهالي روستا خواست به راهنمـايي مردم قرار دهد. او ا

و آنها را مو به مو انجام دهند تا از شر گرازهاي وحشي  گوش داده
هايشان  كرد اهالي مقداري آذوقه از خانه راحت شوند. او پيشنهاد

بياورند و در وسط يك زمين بزرگ خالي قرار دهند. بـه محـض   
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ها  طرف آذوقه وحشي به ديدند صدها گراز آنكه كارشان تمام شد،
رسيدند اما بعـد   گرازها در ابتدا نگران به نظر ميهجوم آوردند. 

  از مدتي مشغول خوردن غذاها شدند.

هم هر روز بـه  آمدند و روستاييان  آنها هر روز به سراغ غذا مي    
بعد از مدتي، مرد عاقـل از مـردم    كردند. حجم غذاها اضافه مي

كـه   گرازها ... حفره در چهار طرف زمين حفر كنند ارخواست چه
شان  متوجه نشدند كه در اطراف سخت مشغول خوردن بودند، اصالً

گذرد. بعد از چند هفته، گرازهاي وحشي به اين شيوه غذا  چه مي
  خوردن عادت كردند.

گاه مرد عاقل از اهالي روستا خواست اطراف زمين را حصار آن    
 راحتيب ا براي گرازها باز بگذارند تا آنها بتوانندبكشند اما راهي ر

وارد شوند. سر انجام وقتي كار حصاركشي و ساخت دروازه تمام 
ر وسط زمـين  شد، اهالي روستا دروازه را بستند و همه گرازها د

  ترتيب گرازهاي وحشي شكست خوردند. دام افتادند. بدين به

اما رهايي از آنها  گيرند شكل مي راحتيبها  عادت    اصل موفقيت
دشوار است. گرازهاي وحشي از آن رو در دام افتادند كه عـالوه  
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ن زحمت عادت كرده بودنـد. آنهـا   بر طمع، به خوردن غذا بدو
ام كردند كه متوجـه نشـدند بـه د    احساس آرامش مي يقدر به

 قدرآنكنيم.  ها مثل گرازها رفتار مي خواهند افتاد. بيشتر ما انسان

كنـيم كـه    رت خود احساس آسايش و راحتي مـي جادر شغل و ت
آزادي در  جـاي بافتـيم.   شويم به نحوي به دام مـي  متوجه نمي

  جوي امنيت هستيم.و جست
  »يترجمه مرجان توكل«

  زندگي سخت نيست!

تـر باشـد، فشـار     هرچه زندگي و كارتان پيچيده    ساده بگيريد
ـ  راه ساده دنبال بهخواهيد داشت.  رواني بيشتري ي كـار و  راتر ب

  شويد كه مسائل ساده خواهند گذشت. زندگي باشيد، متوجه مي

نگراني هميشه براي آينده است. پس اگر بـه      نگراني به موقع
، نه تنها احسـاس آرامـش   توجه داشته باشيد مالًكنوني كا مسائل

ده با تسلط بيشتري با مسائل مواجه ـكنيد بلكه در آين بيشتري مي
  خواهيد شد.

   كاران مقدار كه به انجام اگر به هم    د استفاده كنيداز هوش خو
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تـأثيرات آن بـر ديگـران نيـز      كنيد، به ارتباط خـوب و  فكر مي
  مانيد. ها در امان مي بينديشيد، از بسياري سوء تفاهم

بـين دو      داري خود را با فاصله تنظـيم كنيـد  هاي ا مالقات
ه تنها مانع ن كار نايدقيقه فاصله بيندازيد.  15قل اخود حد مالقات

هـا را نيـز بـاال     شود بلكه كيفيت مالقـات  فشار عصبي بر شما مي
  برد. مي

هاي عصـبي   فشردن يك توپ كوچك، تنش    ار دهيدتوپي را فش
  كند. اند، خالي مي هاي شما متمركز شده را كه در انگشتان و دست

ر تمركز كنيـد،  اگر روي كا    كاري را دوباره انجام ندهيد هيچ
توانيد بدون دوباره كاري و بـدون زحمـت    طمئن باشيد كه ميم

  به طول انجامد. كار اينانجام دهيد حتي اگر  آن راي، اضاف

هاي رسـيدن   كي از مؤثرترين راهماساژ، ي    به ماساژ رو بياوريد
مرتـب   طـور بكار لذت زيادي هم دارد. اگر  به آرامش است، اين

د و هم به كني ي پيدا ميـخوبساژ دهيد، هم روحيه ان را ماـت بدن
  كنيد. حفظ سالمتي خود كمك مي

  »سپيده خليلي«
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  مهري ن بيعادت به ديد

زن دستش را بريده بود و نياز به بخيه زدن داشت. با شوهرش بـه  
دراز كشيد، شوهرش نشست  درمانگاه آمده بود. وقتي روي تخت

و سرش را روي پاي خود گذاشت. در تمام مدت بخيه زدن، دست 
رفت. وقتي كار بخيه تمـام   اش مي قربان صدقه زن را گرفته بود و

 خارج شدند، هر كسي چيزي گفت. يكـي  شد و آنان از درمانگاه

از « سومي گفـت:  »چندشم شد!« ديگري گفت: »زن ذليل!«گفت: 
  »خورد. هم بهاين رفتار حالم 

اي از زمان دور روي همين تخت به يـادم آمـد.    اما من خاطره    
چطور شكسته، فقـط   ه زني با سر شكسته كه هرچه پرسيدمخاطر

از بخيـه   درقآنترسيد. زن  ميكه از پاسخ زنش  گريه كرد و مردي
واست دست همسرش را بگيـرد. مـرد   خ زدن ترسيده بود كه مي

 دريغ كرد كه من خودم كنار زن نشستم و دستش را گرفتم و قدرآن

 اما وقتـي  »ز اوست!لياقت دستانت بيشتر ا«م: آرام در گوشش گفت

كـس   بيرون رفتند، كسي چيزي نگفت. هـيچ آن دو از درمانگاه 
نخورد. همه چيز عادي بـه   هم بهكس حالش  و هيچ چندشش نشد
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چرا بسياري از ما مـردم بـه   «نظر آمد و من با خودم فكر كردم: 
ت داريم تا ديـدن مـرد و زنـي    ديدن كسي بر سر دار بيشتر عاد

  »عاشق؟

  دزد!ارادتمند شما، 

اش شد و  فرانسوي، وارد خانه روزي ساشا گيتري، نويسنده و اديب
اند. كارت را برداشت و خواند،  ميز كارش گذاشتهديد كارتي روي 

كنم كسي مانند من قدر  آقاي گيتري، گمان نمي«شده بود:  نوشته
هـايي را كـه    بي شما را بداند. مـن تمـام داسـتان   اد و منزلت

بيـنم. حتـي    هايتـان را مـي   خوانم و نمايشـنامه  نويسيد، مي مي
كـنم و   كنيد، مطالعه مـي  ها چاپ مي روزنامه هايي را كه در مقاله

عنوان يادگـاري از   ان هستم. خواستم چند چيز نفيس بهت شيفته قلم
آنچـه را   تان شدم و باشم! پس در غياب شما وارد خانه شما داشته

هد انتشار آثار شما باشم تـا  باز هم شا دوارميماالزم داشتم، بردم. 
  »، دزد!ارادتم زيادتر شود. با تقديم احترام

   ها زد تا ببيند واندن يادداشت، فوري سري به اتاقساشا پس از خ    
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هايي از او برده اسـت. ديـد آنچـه     آقاي ارادتمند چه يادگاري
هاي چيني و  ا بوده همچون تابلوهاي نفيس، ظرفگرانبه كوچك و

به اضافه مجسمه طاليـي   تي كه در صندوقچه بوده،نقره، جواهرا
ربوده است. در اينجا بود كه گيتري معني قدرداني و  روي ميز را

  به آثار خود دريافت. ميزان ارادتمندي خواننده را نسبت
  »محمود برآبادي«

  قصه تقويم

 ها ها و فصل سان زمان را با شمارش روزها، ماهدر ابتداي تاريخ، ان

وقتي انسان حركت فرضي خورشيد را به شـكل   كرد. مشخص مي
كـار   هعنوان واحد زمان ب د، سال را بهدقيق مورد مطالعه قرار دا

تـر وقـايع المپيـك،    ها همه چيـز را بـر حسـب دف    يوناني برد.
بر اساس زمان پيدايش  ها تاريخ را كردند. رومي گذاري مي تاريخ

يدند. سـنج  قبل از ميالد مسـيح (ع) مـي   سال 753در شهرشان 
مسلمانان هجرت حضرت محمد (ص) از مكه به مدينه را كه مطابق 

  ميالدي بود، مبناي تقويم خود قرار دادند. 622با سال 

گردد و محاسبات آنان در  برمي تقويم يهوديان به زمان آفرينش    
  گردد. برمي مسيح دـتولقبل از  سال و سه ماه 3760اين زمينه به 
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ز تقويم براي ثبت وقايع، از هنگام تولـد  استفاده عملي مسيحيان ا
گرفته بود كـه   خود به) تا زمان شارلماني شكل عمومي مسيح (ع

  خود سبب اشتباه در ثبت تولد مسيح (ع) در حدود پنج سال شد.

عمل كردن به توصيه قبل از ميالد، جوليوس سزار با  46در سال     
گرفت و به هر روز در نظر  365شناس، هر سال را  سوسيجنز ستاره

 بار يككرد كه سال كبيسه هر چهار سال سال كبيسه يك روز اضافه 

شود. اما اضافه كردن يك روز كامل به هر سـال كبيسـه    تكرار مي
يـوس  بيش از حد بود، به همين دليل تا قرن شانزدهم تقـويم جول 

، 1582تـر بـود. در سـال     روز از سال شمسـي عقـب   13سزار 
كرد كه ده روز بايد از سالنامه سـزاري  گرگوري هشتم اعالم  پاپ

سال بايد سه بار  400حذف شود. او همچنين اعالم كرد كه در هر 
هـاي سـزاري و    ، سـال كـار  اينتنظيم سال كبيسه حذف شود. با 

هزار مثل هم خواهند بود و فقط در آن سال  خورشيدي تا سال پنج
  يك روز اختالف خواهند داشت.

  »محمد و محمدرضا شمس«

  داني پسر كيستم؟ مي

  اي يك قبض آورد  روزي پسر بچه«ك بانك تعريف كرد: تحويلدار ي
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ها را بستيم، فردا صـبح   داخت كند. گفتم: وقت گذشته، سايتپر تا
ا بيـاورم،  داني من پسر چه كسي هستم! اگر پدرم ر گفت: مي بيا!

كنـد چـه    زني؟ گفتم: پسرم، فرقي نمي باز هم همين حرف را مي
با مـردي   را بستيم. پسرك رفت و دقايقي بعدسايت كسي هستي! 
اي داشت، فهميدم پدرش  ديدهره رنجهاي كهنه و چه آمد كه لباس

است. بلند شدم و به قصد احترام، سالم و احوالپرسي كردم. قبض 
دهم. سپس ته قـبض را   را گرفتم و گفتم: چشم، انجام مي و پولش

دا صـبح  ذاشتم تـا فـر  مهر كردم و به او دادم. قبض را در كشو گ
دي گفت: دي ،خنديد از ته دل مي كه حاليپرداخت كنم. پسرك در 

تواني به او نه بگويي. پدر بـه پسـر    گفتم اگر پدرم را بياورم، نمي
گفت: برو جلوي در تا من بيايم. بعد به من نزديك شد و در گوشم 
گفت: از شما متشكرم كه مرا نزد پسرم بزرگ كـردي و تحقيـرم   

  نكردي!

ل مشكالت او و خانواده و تنها الح ، پدر تنها فردكودكاز ديدگاه     
  ها جاي زيادي ندارد و هيچ بزرگ در دنيا است. پدر در كتاب فرد

  نهفته است.  سكوتپدر  هاي خندهز زير پايش نيست اما در پشت چي
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  خدايا باالتر از بهشتت را زير پاي پدران قرار بده!

  گشت مازندراني

ايـن درياچـه در       آبـاد بهشـهر   درياچه عبـاس  مجموعه و
كيلومتري جنوب بهشهر در ميان جنگلي سرسبز واقع شـده و در  9

اطراف آن، بقاياي آثاري از دوره صفويه شـامل سـد، اسـتخر و    
ن وسط آن و بناهاي پراكنده وجـود دارد. كـاخ ميـا    ي دركاخ

 يطاقي است كه در زمان آبگيراستخر، بنايي آجري به شكل چهار
اي  تنها سطح فوقاني آن مانند جزيـره  رود و استخر به زير آب مي

گيرد. در اطراف استخر، حمامي با ورودي،  قرار ميبيرون از آب 
و  گـرم   آبنشين، چهار حوض، مخـزن   ام، شاهسربينه، صحن حم

  سرد و تون وجود دارد.

اي عميق با احداث يـك سـد،    دره عباس در وسط در واقع شاه    
 هـاي زمسـتاني را از اطـراف    آب اي ايجاد كرده بود كه درياچه

كاري برساند.  به مصرف اراضي برنجآوري كند و در تابستان  جمع
ايتخـت  هاي صفوي بوده و پ آباد از مشهورترين باغ مجموعه عباس

  شده است. عباس نيز محسوب مي دوم شاه
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هاي  هاي سبز كوه در دامنه    مجموعه فرهنگي كندلوس نوشهر
رز و در منطقه كجور نوشهر، روستاي زيباي كندلوس بـا آب و  الب

معروف بـوده   »ساز ميخ«رار دارد كه در گذشته به هوايي ييالقي ق
است. كندلوس با فرهنگي ناب و بافتي قديمي، فرهنگسرايي دارد 

ـ   كه گ و آداب و رسـوم منطقـه اسـت.    آيينه تمام نمـاي فرهن
شناسـي و باسـتان    ترين قسمت اين مجموعه، موزه مـردم  جالب

 هاي شاهنامه و ه ساختمان آن با الهام از داستانشناسي آن است ك

ن، اصغر جهانگيري ساخته شده است. وجود رسـتورا  به همت علي
هاي ديـدني بـه جاذبـه ايـن      فروشگاه، پارك بازي و ساختمان

تواند  رت با روستاي ييالقي كجور نيز ميافزايد. مجاو مجموعه مي
  ان به اين منطقه باشد.سبب جذب گردشگر

هان شـا «هاي روستاي  اين قلعه در بلندي    قلعه ملك بهمن آمل
ته شـده  اي عظيم سـاخ  روي صخره يلومتري آملك 75در  »دشت

يك زمان سـاخته  در  دهد اين قلعه است. شواهد موجود نشان مي
صورت طبقه طبقه بوده و طبقات  هاي قلعه به نشده است. ساختمان

به يكديگر مربوط  ها و راهروهاي زير زميني پله مختلف آن توسط
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اند. باروها و حصارهاي اصلي قلعه، هر يك در باالي ديگري  بوده
  رسد. ر ميمت 60قرار دارند و در مجموع بلندي آنها به بيش از 

شـرقي منطقـه    اين درياچه در شـمال     درياچه ولشت چالوس
ي به آن از طريق . راه دسترساي قرار دارد كالردشت در ميان دره

پـذير اسـت.    اي خاكي امكان آباد و جاده چالوس و جاده مرزن
متـر و داراي آب   20هكتار با عمـق متوسـط    15وسعت درياچه 

شيرين است. نيزارهاي اطراف درياچـه، جلـوه زيبـايي بـه آن     
هاي گردشگري، مـأمن   اين درياچه عالوه بر جاذبه بخشيده است.

  پرندگان مهاجر است.

-در پنج كيلـومتري جـاده نـور    اين پارك    گلي نورپارك جن

هـاي   رين پـارك ت واقع شده و از نظر وسعت از بزرگ آبادمحمود
د در پـارك، رسـتوران   ميانه است. از جمله امكانات موجـو خاور

هـاي   اي چوبي، مسجد، پارك بـازي، سـرويس  ه مجهز، آالچيق
راي ي پارك داهاي ورزشي است. درِ ورودي غرب بهداشتي و زمين

  پوشش چوبي است. هاي معماري و سردر سنگي با ويژگي
  »هاي گردشگري ايران، مسعود سنوبري جاذبه«
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  ورزش، به اندازه

ورزش است حتـي در ورزش.   افراط و تفريط در هر كاري ناپسند
شود اما در صورت افراط، مشكالتي  سبب شادابي و نشاط افراد مي

ينكه رشد مناسب، متعـادل،  را نيز براي فرد به همراه دارد. براي ا
مطلوب و سالمت و شادابي برقرار باشد، بايـد ميـان فعاليـت و    

كنـد و   رار كرد زيرا كسي كه استراحت نمـي استراحت تعادل برق
ف خواهـد مانـد.   اش متوق وجوشش زياد است، رشد رواني جنب

روي و انجام ورزش زير نظر مربي ورزش است.  بهترين راه، ميانه
ق نشان داده است افراط در ورزش، اين پيامدها را نتيجه يك تحقي

  دارد:به همراه 

گونـار بـورگ،    شود. دكتـر  ي ميقدرت يادگير موجب كاهش    
ن در فاصـله  هاي سـنگي  شاگر ورز«گويد:  مي روانشناس سوئدي

رو  ند اثر معكوس داشته باشد. از ايـن توا كوتاهي انجام شود، مي
فعاليـت شـديد انجـام داد.    از كالس درس يا ورزش،  نبايد بعد

ورزش تا حدي براي بدن مفيد است و اگر بيشتر از آن انجام شود، 
  ا به ـتنه هستند، صيلـتحكه مشغول  افراديدارد. پس  عكساثر 
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  »هاي ساده و مفيد اكتفا كنند. نرمش

زش توقف رشد هماهنـگ و  يكي از عوارض ديگر افراط در ور    
كار، عقيده دارد  . دكتر الكسيسو روح و فكر است جسمفراگير در 

شود. حذف  يه و ورزش مانع رشد رواني فرد ميروي در تغذ زياده
فعاليت عضالني در زندگي روزمره بدون آنكه خود متوجه باشيم، 

ـ     فعاليتز سيستم عصبي را ا يط هايي كه براي حفـظ تعـادل مح
  كند. داخلي بدن الزم است، محروم مي

هـاي جسـمي    اط در ورزش، بيمارياز عوارض افر يكي ديگر    
هاي ورزشي و حركات بدني بيش از حد باشـد،   فعاليت است. اگر
ك خوردگي در رَتَ شود و موجب د بدن زير پوست جمع ميمواد زاي

كند. همچنـين   و زخم و عفونت در پوست ايجاد مي شود پوست مي
و اختالل در  بي موقع و با شكم پر، موجب سردرد افراط در ورزش

  شود. كبد مي كار
  »ابراهيم كرباليي«

  هنرهاي نمك

يـك   خوري نمك را دردو قاشق چاي    مرغ تشخيص تازگي تخم
  د. ـرا درون آن قرار دهي رغـم تخمس ـبريزيد. سپ آبان ـفنج
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شود.  تر شناور مي مرغ كهنه رود اما تخم مي مرغ تازه، ته ظرف تخم
اور شـده، فاسـد   مرغ شن اين بدان معنا نيست كه هميشه تخمالبته 
  است.

توانيد پنير را در يك روكش مرطوب شده  مي    افزايش عمر پنير
  تري نگه داريد. به مدت طوالني با آب نمك بپيچيد و

هـا و   كنار پنجره نمك را در چارچوب درها،    ها مقابله با مورچه
اي به راه رفتن روي نمـك   عالقه ها بپاشيد. آنها نقاط تردد مورچه

  ندارند.

ا در كنـار  جعبه نمـك ر      اموش كردن آتش ناشي از روغنخ
روي زبانه آتش نمـك   ،روغن مشتعل شد اگر كه گاز داشته باشيد

شود. در اين وضعيت  باعث كاهش گرماي آتش مي كار اينبريزيد. 
  شود. نكنيد زيرا باعث پراكندگي آتش ميهرگز از آب استفاده 

در يك محلول نمك قوي  هاي تازه را اگر شمع    ه شمعكاهش چكّ
خشك كنيـد،   خوبيبساعت قرار دهيد و سپس آنها را براي چند 

  كنند. ه زيادي نميكّها هنگام سوختن چ معديگر ش
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از دو قاشـق   كمتـر     هاي بريـده شـده   تازه نگه داشتن گل
هاي بريده شده مـدت   ري نمك را در گلدان بريزيد تا گلخوچاي

عدد آسـپيرين نتيجـه    كر يا يكبيشتري تازه بمانند. همين قدر ش
  مشابهي دارد.

ي ها ز ميخ و قسمتبراي پر كردن سوراخ ناشي ا    مرمت ديوارها
نمك را بـا دو قاشـق    خوري سوپآسيب ديده روي گچ، دو قاشق 

نشاسته ذرت مخلوط كنيد و به آن حدود پنج قاشـق   خوري سوپ
يـن  از ا آيـد. دسـت   بهآب بيفزاييد تا يك خمير غليظ  خوريچاي

  ها استفاده كنيد. خمير براي پر كردن سوراخ

بين آجرهـاي   اگر علف    ها در حياط جلوگيري از رويش علف
رويد، نمك را بين شكاف آجرها بپاشيد. سپس آنجا را با  حياط مي

  آب خيس كنيد يا منتظر باران براي نمناك شدن محل باشيد.

ن براي شيري نمك و جوش ياراز مخلوط مقد    وشوي دهان شست
  شو و از بين بردن بوي بد دهان استفاده كنيد.و شست

ناحيه نيش را مرطوب  فوراً    كم كردن درد ناشي از نيش زنبور
مقدار كمي نمك را براي كاهش درد و تورم روي آن قرار  كنيد و
  دهيد.
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نمك براي كاهش خـارش ناشـي از    آب    درمان گزيدگي پشه
اين، مخلوط نمك و روغن زيتون گزيدگي پشه مؤثر است. عالوه بر 

  هم مفيد است.

با  تان نمناك است، بدن پس از استحمام و زماني كه هنوز    ماساژ
ه شدن پوست باعث تاز كاراينتان را ماساژ بدهيد.  نمك خشك بدن

  شود. و رواني جريان خون مي

 آن راو  مخلـوط كـرده   گرم آبنمك را با     رهايي از درد گلو

  تان تسلي يابد. درد گلويغرغره كنيد تا 

  خيار، براي همه فصول

ث و عناصـري مثـل سـديم،     هـاي آ، ب،  خيار سرشار از ويتامين
پتاسيم، منيزيم، گوگرد، كلر و كمي كلسيم است. مبتاليان به زيادي 
صفرا هر روز به يك ليوان آب خيار، اندكي شكر بيفزايند و ميـل  

گرفته شدن، مصرف شود  كنند. البته آب خيار بايد بالفاصله پس از
زيرا در صورت تأخير بد طعم خواهد شد. مصـرف خيـار بـراي    

خوني،  خون، تب، گلودرد، كمهايي مانند فشار به ناراحتي مبتاليان
مرواريد، پوكي استخوان، چربي خون،  واريس، حرارت صفرا، آب
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ل و كبـد،  نقرس، افسردگي، التهـاب معـده و روده، ورم طحـا   
  جوش صورت، بسيار مفيد است. خصوصبتي مشكالت عصبي و پوس

خيار را با پوست ميل كنيد زيرا پوست آن داراي مقدار زيـادي      
كلروفيل است كه عالوه بر افزايش خـواص آن، هضـم خيـار را    

شود. افرادي كه بعد  كند و باعث تقويت عضله قلب مي تر مي آسان
شوند،  يش معده و نفخ و گاز معده دچار ماز خوردن خيار به پيچ

بايد خيار نازك را با پوست ميل كنند يا آن را با پوست رنده كرده 
ـ  ازك و همراه ماست يا آب گوجه فرنگي ميل كنند يا فقط از مغز ن

ست. تفـاوت  مزه مورد عالقه همه اخيار استفاده كنند. خيار خوش
  تر است. ها، اين است كه نارس آن مطبوع اين ميوه با ساير ميوه

برخي افراد به خيار حساسـيت دارنـد و بعـد از        مضرات خيار
شوند، آنان بايد در خـوردن   آن، دچار ناراحتي معده مي مصرف
هاي گوارشـي، مننژيـت،    حتياط كنند. مبتاليان به ناراحتيخيار ا

ـ رماتيكمردرد، درد پهلو، زخم روده، فتق، كوليـت و   هـم در   مس
  مصرف خيار محتاط باشند.

  »كاظم كياني«
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  كويرگردي

زي دقيق اقـدام كننـد.   ري مند به كوير، بايد با برنامه افراد عالقه
 تر از شهر است چون خورشيد با حرارت خـود  كيزهپا كوير معموالً

  كند. مي ليزيهمه چيز را استر

ضد آفتاب استفاده كنيـد. اگـر    از عينك در سفر به كوير حتماً* 
كاغـذ،  ضد آفتاب نداشتيد، براي چشمان خود با پارچه يـا   عينك
ها و بيني  به چشمان خود سرمه بكشيد. به لب بان درست كنيد.ساي

  ضد خشكي بماليد. خود روغن

دار بـا   دار، پيراهن آستين از كاله لبه     پوشش مناسب در كوير
. كرم ضد آفتـاب  استفاده كنيد هاي روشن و شلوار پادار بلند رنگ

ار كنيد. كفش هاي زماني معين، اين عمل را تكر بزنيد و در فاصله
بايد بادوام و متناسب پا باشد و بتواند محافظ پاي شـما در برابـر   

  گرما باشد.

بدن انسان دسـت كـم هـر روز بـه         حفظ آب بدن در كوير
ليتر آب نياز دارد. براي نوشيدن آب، منتظر تشنگي نشويد و چهار

 جـاي بآب بنوشيد. در هواي بسيار گـرم  در فواصل زماني معين 

تـان   هاي جلـوگيري از تبخيـر آب بـدن    آب، به راه جيره بندي
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آب  بينديشيد. گردن خود را از تابش مستقيم آفتـاب بپوشـانيد.  
كند نه آب موجـود در   تان زندگي شما را حفظ مي موجود در بدن

داخل قمقمه. موقع كمبود آب، از بيني تنفس كنيد و دهان خود را 
گونه حركتي به جام هرقبل از ان آبي، بسته نگه داريد. در زمان بي

درست بودن آن فكر كنيد. سيگار نكشيد زيرا دود باعث تسريع در 
هاي خود را هرگز درنياوريد، آنهـا   شود. لباس تبخير آب بدن مي

تان هستند. در صـورت   شما در برابر سرعت تبخير آب بدن محافظ
سانتيمتر باالتر  30در طول روز در سايه بمانيد. سعي كنيد  امكان

زمين بنشينيد، درجه حرارت سطح زمين بيشتر از حرارت  سطحاز 
  بدن است.

  »سعيده يراقي«

  لبخند بهاري

 رفت، او را بيدار كرد و گفت:  جمشيد با عجله به اتاق خواب پدر
ده ز سنگيني فرو رفته بود، وحشت خوابه بپدرش كه  »بابا، بابا!«

د گفت: جمشي »ميگي؟ يچيه پسرجان، چ«خواب پريد و گفت: از 
  »يادتان رفته قرص خواب را بخوريد.پدرجان، «

  كرد:  مي صيحتـن ازدواجمورد  را در پسرشت ـداش رـنفيه  
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ات  برو از فاميل زن بگير. ببين دايـي پسرم! خواستي زن بگيري، «
عمويت را گرفته، حتي  زن ات را گرفته، عمويت رفته زن دايي رفته
  »من هم آمدم مادرت را گرفتم. خود

 فقيرم، به من بيچاره يـك تكـه   «اي را زد و گفت:  گدا در خانه
خواهنـد، تـو    همه گداها پول مي«ت: خانه گفصاحب »بدهيد. كيك

  »آخه روز تولدمه.«گدا گفت:  »خواهي؟ كيك مي

 آيـا پـدرت زنـده اسـت؟    «آمـوز پرسـيد:    معلم از دانش« 

خواسـتم بـه مدرسـه     دانم چون موقعي كه مي نمي«آموز:  دانش
  »كرد. ايم، مادرم داشت با پدرم دعوا مييب

  :بسـيار  «دكتر:  »ام. كنم دو نفر شده دكتر، من حس مي«بيمار
  »تان قضيه را تعريف كند. خوب، هر دو بنشينيد و يكي

    در نمايشگاه شلوغي ناگهان بلندگو اعالم كرد كه كيـف پـولي
شود.  هزار تومان مژدگاني داده مي 20ن مفقود شده و به يابنده آ
  »دهم. هزار تومان مي 50من «فرياد زد:  شخصي از ميان جمعيت




