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  سيزده خوشه محبت

گذر  درود بر شما! قَبگرامي! صدها سبد سالم و هزاران طَدوستان 
بـه   هاي عمر ماهنامه بشريابان توسن زمان را با افزايش سالشت

نـيم بـه همـين    كنيم. براي ما دشوار است باور كخوبي درك مي
در جامعه مطبوعات متولد شد،  1383سرعت، كودكي كه در سال 

سالگي رسيده باشد. براي من لذتبخش است كـه   13به سن زيباي 
براي هر عددي بهانه و مناسبتي بيابم تا آن را به فال نيك بگيـرم،  

كه جاي خاص خود را در ميان اعداد دارد زيرا بركتش را  13عدد 
سوار بندگي و موالي مهرباني گرفته است. تفـأل  شه از روز ميالد

مسال سـالگرد تولـد   كنيم كه اين مژده تكميل ميخير خود را با ا
هم متعلق به سـلطان   القعده تقارن يافته و اين ماهبشري با ماه ذي
  شان است.خراسان و خواهر و برادران گرامي سرير ارتضا، شاه

همه، دست كم بخـش  وييم دوستان شما در ماهنامه بشري اگر نگ    
هرچنـد كـه    ،سندشنارا مي هاي مخاطبان خودزيادي از خواسته

تند و به ندرت با خادمان خواننده بشري هس بيشتر مخاطبان صرفاً
كنند. به يقين افزايش تعداد صفحات ماهنامـه،  وگو ميخود گفت
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وقع رسيدن نشريه و ارائه بشري تنوع بخشيدن به مطالب آن، به م
 هاي شما عزيزان است.ترين درخواستت نشريه گويا اصليصوربه

بايد بگويم مورد آخر در برنامه كاري ماهنامه قرار ندارد و همه ما 
 به خط بريل به مخاطبان ارائه شـود  اصرار داريم اين ماهنامه تنها

هـاي گويـا و   يشتر اطالعات خود را از راه كتـاب زيرا نابينايان ب
ـ صدسترسي به راديو و به ه و حضـور در شـبكه   ورت خاص رايان

كنند اما مهارت مطالعه شخصـي در بسـياري از   اينترنت كسب مي
ارائه نسخه بريل نسل جوان ضعيف است. با  مخصوصاً عزيزان نابينا
خوش باشيم كه مخاطب ما هـر مـاه   توانيم دلكم ميبشري، دست

  كند.ريل مطالعه ميبار، متني را به بيك

تعداد صفحات و تنـوع   خواسته اول يعني افزايشباره دو اما در    
ايـم،  چند سال گذشته هم متذكر شدهگونه كه طي مطالب، همان

و جز شرمندگي براي ما چيزي  كمبود امكانات مانع تحقق آن شده
نمانده است. موضوع دير رسيدن ماهنامه و گاهي متأسـفانه  باقي

كنيم شما با مي ره پست مربوط است اما پيشنهادنرسيدن آن، به ادا
باره بشري ارتباط مناسبي برقرار و او را درمأمور پست منطقه خود 
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شـود و  اين نشريه با چه مشكالتي تهيـه مـي  توجيه كنيد تا بداند 
  تواند براي شما مفيد باشد.چقدر مي

ا براي همكاران در پايان، ضمن تبريك روز خبرنگار، تنها هديه م    
و  »خدا قوت و دست مريزاد«بشري،  مان درسختكوش و بي توقع

ين تقدير از زحماتي است كه توان جبران آن را نداريم و باورمان ا
آسا تواند با بركتي فراوان و سيلاست كه تنها خداوند مهربان مي

صدا، دسـت لطـف   و زندگي اين خادمان آرام و بي سروبه وقت 
 ا عنايت ورا بر سر آنان بكشد و شما مخاطبان محترم را نيز ب خود

  راه پيشرفت و آرامش ياري فرمايد.نگاه پر مهرش در 
  »اطيابي«

  سوره شرح

و چهارمين سوره  كه نام ديگرش االنشراح است، نود سوره الشرح
  آيه است. 8 كريم، مكي و دارايقرآن

هـر  «روايت شده است:  (ص)در فضيلت اين سوره از رسول خدا     
انند كسي است كه رسول خدا كس سوره انشراح را قرائت نمايد، م

اش ند ناراحتيباشد، خداو را ديدار كرده و اگر غمگين و ناراحت
  »كند.را برطرف مي
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هر كس سوره انشراح را در شـب و  «فرمودند:  (ع) امام صادق    
روز زياد قرائت كند، هيچ چيزي از اعضاي بـدن او و اطـراف او   

  »دهند.دت ميقيامت به سود او شها نيست مگر اينكه در روز

 هر كس سوره انشراح را در شـب و «نيز فرمودند:  (ع)امام باقر     

شـهيد بـر انگيختـه     ؛روددنيا مـي روزش تالوت نمايد، شهيد از 
شود و او مانند كسي است كه با شمشيرش و شهيد زنده مي شودمي

  »(ص) در راه خدا مبارزه كرده است.در كنار رسول خدا 

  شبي در حرم قدس

  ام از خاكيانفرو بسته ديده

  تا نگرم جلوه افالكيان

  شايد از اين پرده، ندايي دهند

م، راه به جايي دهنديك نفس  

  اي كه بر اين پرده خاطر فريب

  اي ديده حسرت نصيبدوخته

  آب بزن، چشم هوسناك را

  با نظر پاك ببين، پاك را
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  آن كه در اين پرده گذر يافته است

  ه استچون سحر از فيض، نظر يافت

  و نظرپاك باش خوي سحر گير

  راز گشاينده افالك باش

  خانه تن، جايگه زيست نيست

  درخور جان فلكي نيست، نيست

  آنكه تو داري سر سوداي او

  برتر از اين پايه بود جاي او

  چشمه مسكين نه گهرپرور است

  گوهر ناياب به دريا در است

  ايمما كه بدان دريا، پيوسته

  ايمبسته چشم ز هر چشمه، فرو

  پهنه دريا چو نظرگاه ماست

  چشمه ناچيز نه دلخواه ماست

  پرتوي اين كوكب رخشان نگر

  كوكبه شاه خراسان نگر

  آينه غيب نما را ببين
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  ترك خودي گوي و خدا را ببين

  تافته است »رضا«هركه بر او نور 

  در دل خود، گنج رضا يافته است

  سايه شه مايه خرسندي است

  ندي استملك رضا ملك رضام

  كعبه كجا؟ طوف حريمش كجا؟

  نافه كجا؟ بوي نسيمش كجا؟

  خاك ز فيض قدمش زر شده

  وز نفسش، نافه معطر شده

م؟ از خيل غالمان اومن كي  

  ده به دامان او دست طلب سو

  ذره سرگشته خورشيد عشق

  مرده، ولي زنده جاويد عشق

  شاه خراسان را، دربان منم

  خاك در شاه خراسان منم

  ساز كردآيين كهن چون فلك

  شيوه نامردمي، آغاز كرد
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  گري باز ماندگر، از چارهچاره

  طاير انديشه، ز پرواز ماند

  با تن رنجور و دل ناصبور

  چاره از او خواستم از راه دور

  ، از طالع خندان مننيمشب

  صبح برآمد، ز گريبان من

  رحمت شه، درد مرا چاره كرد

  ام از لطف، دگرباره كردزنده

  باقي، به سبو يافتمباده 

  اين همه از دولت او يافتم و
  »رهي معيري«

  خوب بشنويم

يد، با رنج و رفتارهايي را خواهيد ترك كنه ميرفتارهايي را ك* 
  خواهيد داشته باشيد، با لذت همراه كنيد.كه مي

شـود،  ه مانع موفقيت و پيشرفت افراد مياي كترين عقيدهمهم* 
  است شكست بخورند. اين است كه فكر كنند ممكن



 
9

افـراد ترسـو و ضـعيف    آفرينند، هاي شجاع فرصت ميانسان* 
  مانند.منتظر فرصت مي

بلكه  ،روزي آن نيست كه هرگز زمين نخوريپي ،باور داشته باش* 
  آن است كه بعد از هر زمين خوردن برخيزي.

هنگامي كه مصمم به انجام كاري شديد، بايد درهاي ترديـد را  * 
  .محكم ببنديد

هـاي خـود درس   ي است كـه از شكسـت  پيروزي، حق كسان* 
  گيرند.مي

  نباشد، به يقين پيروز خواهيم شد. »اگر«اگر در كار ما * 

بـار كـاري را بـا    خود اعتماد داشته باشيد! اگر يك هميشه به* 
  توانيد.قيت انجام داده باشيد، باز هم ميموف

تـواني آن را  يات را در ذهن تصور كني، ماگر بتواني خواسته* 
  در واقعيت متجلي سازي.

گونه نسـبت بـه آنهـا    آرزوهاي خويش ايمان بياوريد و آنبه * 
  دهند.زودي رخ ميكه گويي به بينديشيد

  شود.هاي شكست بنا ميموفقيت، روي ستون* 
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هر موفقيت بزرگ، نتيجه هزاران تالش كوچك و عادي است كه * 
  مورد توجه ديگران قرار نگرفتند.

ماد بـه  اعتماد به نفس هميشه ضامن موفقيت نيست اما نبود اعت* 
  شود.نفس به يقين باعث شكست مي

، رسـند هايي كه بـه صـبح مـي   وز سپاسگزارم براي شبهر ر* 
شوند، رؤياهـايي كـه محقـق    دوستاني كه بخشي از خانواده مي

  شوند.هايي كه به عشق تبديل ميشوند و عالقهمي
  »هگردآوري، ايران پرند«

  شكايت به خدا

كنم؟! ديگـر  شكايت كردم كه چرا من پيشرفت نميروزي به خدا 
آيـا  « :هم خودكشي كنم! ناگهان ندا آمدخوااميدي ندارم و مي

ندا آمد:  »ام.بله ديده«گفتم: »اي؟درخت بامبو و سرخس را ديده
خـوبي از آنهـا   به موقعي كه درخت بامبو و سرخس را آفريدم،«

و تمـام   يلي زود سرخس سر از خاك بـر آورد مراقبت كردم. خ
نكردم! در  زمين را گرفت اما بامبو رشد نكرد و من از او قطع اميد

اما از بامبو خبري نبود.  ها بيشتر رشد كردنددومين سال، سرخس
هاي سوم و چهارم نيز بامبوها رشد نكردند. در سال پنجم، در سال
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ارتفـاعش از   مـاه  6دت جوانه كوچكي از بامبو نمايان شد و در م
را قـوي   هايشدر اين مدت بامبو داشت ريشه سرخس باالتر رفت!

ها كه تـو درگيـر مبـارزه بـا     داني در اين ساليكرد! آيا ممي
هايت بودي؟ زمان تـو  ها بودي، در حال محكم كردن ريشهسختي

  »نيز فرا خواهد رسيد و تو هم پيشرفت خواهي كرد. نا اميد نشو!
  »رميونرضا آامير«

  هاي تحملآزمون

كه خداونـد او را از   (ع)از حضرت خضر  (ع)روزي حضرت موسي 
از علـوم را  درياي علم خود سيراب كرده بود، خواسـت بخشـي   

بياموزد. حضـرت   هايي از علوم را به اوبرايش فاش سازد و درس
 (ع)موسي  »اي موسي! تو تحمل نخواهي كرد.: «فرمود (ع)خضر 

 (ع)آن دو راه افتادنـد و خضـر   »كـرد.  تحمـل خـواهم  «گفت: 

هر عملي كه انجام داد و به او نياموخت،  پيمان گرفت (ع)ازموسي
  از او چيزي نپرسد. (ع)موسي

 (ع)آن دو سوار بر كشتي شدند و كشتي به حركت درآمد. خضر    

با ديدن اين عمل بـه او گفـت:    (ع)كشتي را سوراخ كرد. موسي
خـواهي مسـافران غـرق    گر ميچرا كشتي را سوراخ كردي؟ م«
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 »نخـواهي كـرد.   ديدي گفتم تو تحمـل «گفت:  (ع)خضر »شوند؟

  »ديگر سكوت خواهم كرد.«فت: گ (ع)موسي

زماني كه به مقصد رسيدند و پياده شدند، كشتي غرق نشد ولي     
آسيب جدي ديده بود. كمي جلوتر دو پسربچه مشغول بازي بودند 

كـه تعجـب كـرده     (ع)موسييكي از آنها را كشت.  (ع)كه خضر
و حتي به سن  و كه گناهي نكرده بوداچرا او را كشتي؟«گفت: ،بود

گفت:  (ع)در جواب حضرت موسي (ع)خضر »بلوغ هم نرسيده بود؟
قول داد  (ع)بار ديگر حضرت موسي ».كنيدانستم تحمل نميمي«

  كه سكوت كند.

لـي  كمي بعد آنان به دهي رسيدند و از اهالي طلب غذا كردند و
روستاييان به آن دو غذا ندادند. دو حضرت به راه خود در روستا 
ادامه دادند تا اينكه ديواري را در حـال فـرو ريخـتن ديدنـد.     

ها به آن دو ساعت »بايد اين ديوار را مرمت كنيم.: «گفت (ع)خضر
كـار را جـاي   اگر ايـن «گفت:  (ع)تعمير ديوار پرداختند. موسي

  »ستيم با مزد آن غذايي تهيه كنيم.توانداديم، ميديگري انجام مي

ست اما دليل كارهايم را برايت ا ديگر وقت جدايي«گفت:  (ع)خضر
سالم و بدون عيـب را بـه   هاي گويم. پادشاهي ستمگر، كشتيمي



 
13

گرفت. آن كشتي را سوراخ كردم كه شـاه آن را بـه   بيگاري مي
، به كفر شدپسربچه را كشتم زيرا اگر بزرگ ميبيگاري نگيرد. آن 

شد. پدر و مادر او اهل ايمان بودند، او را كشتم تـا از  كشيده مي
كفر نجاتش دهم. آن ديوار را كه تعمير كـرديم، حصـار بـاغ دو    

 شـان فرزند يتيم بود كه پدرشان مبلغ زيادي زير آن ديوار بـراي 

ن زرگ شدـشد، پيش از بوار خراب ميـهان كرده بود. اگر ديپن
ـ  برگرفتـه از   »افتـاد. دسـت غيـر مـي   بـه ول ـدو يتيم، آن پ

   ريمـكرآنـق

  داند خموشحافظ اسرار الهي كس نمي

  پرسي كه دور روزگاران را چه شد؟از كه مي
  »صابر قاسمي«

  مراقب روح خود باشيم!

خيلي بيشتر از آنچه كه فكـر      بيش از حد معمول آب بنوشيد
ـ كنيد، به آب احتياج داريد. پس آب بنوشيد! نوشيمي ه دن آب ن

كند بلكه در ايجـاد احسـاس   تنها به حفظ سالمتي شما كمك مي
  آرامش نيز مؤثر است.



 
14

در پايان روز كاري خود، كمي اسـتراحت      دست از كار بكشيد
كنيد. آرام باشيد و خود را رها كنيد. اين مسئله بسيار طبيعي است 

  كنند.بسياري از مردم چنين كاري را نمياما 

لحظات آسودگي خود را    را بازسازي كنيد هاي آرامشلحظه
به ياد آوريد. فكرتان را در آن لحظات متمركـز كنيـد و خـوش    

تان را كرديد به آرامش نياز داريد، ذهن باشيد. هر بار كه احساس
  ها متمركز كنيد.روي آن لحظه

 اعصـاب مـا   يهاي مختلف رومحرك    ها مقابله كنيدبا محرك

تـوانيم  با وجود اين همه محرك، مـا نمـي  پس گذارند. تأثير مي
توانيم ورزش كنيم، چاي بنوشـيم و  ته باشيم ولي ميآرامش داش
ها مقابله كنـيم و بـه   م بخوريم تا به كمك آنها با محركغذاي سال

  آرامش برسيم.

ها در فس آرام و عميق، عامل همه پيروزيتن    آرام نفس بكشيد
ست. عميـق و آرام نفـس   هنرهاي رزمي، تئاتر و تحقق آرامش ا

رود گوش كنيد. به ايـن  آيد و مييبكشيد و به صداي نفسي كه م
  ترتيب آرامش پيدا خواهيد كرد.
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تنها بودن، هـيچ امتيـازي        از كمك دوستان خود استفاده كنيد
را بـا دوسـتان و نزديكـان مطـرح      ندارد. وقتي مشكالت خود

دوست يعني كسي شود. نيد، سنگيني و فشار مشكالت كم ميكمي
  كه در چنين لحظاتي شما را ياري كند.

  »سپيده خليلي«

  نگاه مثبت

در دوره تحصيلم در آمريكـا، بـراي   «گفت: پروفسور حسابي مي
نـام  دختري به نام كاترينا و پسري به يك كارگروه، با عضويت در

از كاترينا پرسيدم: فيليـپ   گروه شدم.شناختمش همفيليپ كه نمي
ن پسري كه موهاي بلوند قشـنگي  ابله، هم«گفت:  »؟شناسيرا مي

دونم چه كسي را نمي«گفتم:  »شينه.داره و رديف جلوي كالس مي
راهن و شـلوار  پي تيپ كه معموالًهمون پسر خوش«فت: گ »گي.مي

باز هم نفهميـدم منظـورت   «گفتم:  »كنه.روشن و شيكي تنش مي
ست  را با هم همون پسري كه هميشه كيف و كفشش«گفت:  »كيست.

 منظورش كي بود. كاترينا صـدايش را  ،باز هم نفهميدم »كنه.مي

مون پسر مهربـوني كـه   فيليپ ديگه، ه«كمي پايين آورد و گفت: 
  »شينه.روي ويلچر مي
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به فكر فرو  بار فهميدم منظورش چه كسي است ولي به شدتاين    
واند از اف مثبت باشد كه بترفتم. انسان بايد چقدر نگاهش به اطر

ها چشمپوشي كند! چقدر خـوب اسـت   هاي منفي و نقصويژگي
بـاره فيليـپ   كاترينا از من در اگر«مثبت ديدن! با خودم گفتم: ؟

ديگه!  گفتم: همون معلولهسريع مي گفتم؟ حتماًپرسيد، چه ميمي
مقايسه كردم، خيلـي خجالـت    وقتي نگاه كاترينا را با نگاه خودم

  نسبت به اطرافيان خود داريم! ما چه ديدگاهي »كشيدم.

  تخته باريك

، الري را تشـويق  بندي با هم بودند. جانر حال شرطدو دوست، د
متـر راه   6سانتيمتر و به طـول   30اي به عرض كرد تا روي تخته

قرار داد و اسكناسـي ده دالري   برود. جان ابتدا تخته را كف اتاق
دا تا انتهاي تختـه  انتهاي تخته گذاشت و از الري خواست از ابت در

 برود و اسكناس را بردارد. اين كار مثل آب خوردن بـود و الري 

  راحتي از روي تخته عبور كند.توانست به

حاال بهتر است اين تخته را بين پشت بـام دو  «سپس جان گفت:     
طبقه بگذاريم. من يك چك هزار دالري روي يك سر  15آپارتمان 
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دهم تا باد چك را بلنـد  قرار ميگذارم و سنگي روي آن مي تخته
نروي، نكند. اگر موفق شدي، هزار دالر مال خودت اما اگر زير بار 

  »دالر بدهي. 100بايد به من 

بـرد؟ اطمينـان    كنيد چه كسي شـرط را فكر مي    اصل موفقيت
نش را بـراي هـزار دالر بـه خطـر     وقت جاداريم كه الري هيچ

عرض و طول بـود   ل با هماناندازد. تخته دوم همان تخته اونمي
خودش را  الري »ترس!«ده بود: اما يك عامل جديد وارد ماجرا ش

در  در هر برهه از زمان، تنها يك فكـر  كند.ديد كه سقوط ميمي
براي دستيابي به موفقيت، بايد باور  »ترس«يا  »باور«سر شماست: 

  تان بيرون كنيد.هنذترس را از  خود را تقويت كرده و همواره
  »مرجان توكلي«

  اعتماد به روزي

سال چقـدر  در مدت يك«اي پرسيد: از مورچه (ع)حضرت سليمان 
 (ع)حضـرت سـليمان    »سه دانه.«مورچه گفت:  »خوري؟مي دانه

اد و سه دانـه در كنـارش گذاشـت.    اي قرار دمورچه را در جعبه
نـيم  ويك در جعبه را باز كرد و ديد فقط سال بعد آن حضرتيك

با تعجب از مورچه علت را پرسيد. مورچه  ده شده است.دانه خور
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ي من آزاد بودم، اطمينان داشتم خداونـد روزي مـرا   وقت« :گفت
كند ولي وقتـي تـو مـرا در جعبـه     دهد و مرا فراموش نميمي

گذاشتي، بيم آن داشتم كه مرا فرامـوش كنـي.پس در خـوردن    
  »ا بتوانم يك سال ديگر تغذيه كنم.احتياط كردم ت

مگر روي زمين نيست  ايهيچ موجود زنده«فرمايد: خداوند مي    
ماهيان از آشوب دريا به خدا شكايت  »اينكه بر خداست روزي او.

 بردند. دريا آرام شد و آنهـا در تـور صـيادان گرفتـار شـدند.     

هاي زندگي، حكمت خداست. از خدا دل آرام بخواهيم نه آشوب
  درياي آرام.

  بدانند بانوان

به تنهايي براي شيك بودن كافي  ايد بدانند، پيروي از مدبانوان ب
ان را جذاب، مـنظم و  كه آن نيست بلكه مد همراه برازندگي است

هايي استفاده كنيد كه در پوشيدن لباس از رنگدهد.زيبا جلوه مي
گي رنگ بيشترين تناسب را داشته باشد و هماهن با رنگ پوست شما

فراموش نكنيد. هميشـه قبـل از   گاه لباس با كيف و كفش را هيچ
پوشيدن لباس، دكمه و زيپ آن را امتحان كنيد چون ممكن است 
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هنگامي كه آن را بر تن داريد يا هنگام درآوردن لباس با مشـكل  
رويد، به لباسي سـاده،  شويد. اگر به ميهماني دوستانه ميمواجه 

 شب از كيف كوچـك و  هايدر ميهماني زيبا و برازنده اكتفا كنيد.

عطـر بـه   از  استفادهدار استفاده كنيد. توانيد كفش پاشنهاگر مي
ن نشـود نيـز مفيـد اسـت. در     اي كه سبب ناراحتي ديگرااندازه

توانيد از جواهرات در حد دستبند و انگشـتر  هاي شب ميميهماني
استفاده كنيد اما همراه داشتن تمام جواهرات، نه تنها نشانه زيبايي 

دهـد.  به شكل جواهرفروشي متحرك نشان ميست بلكه شما را ني
  استفاده نكنيد. تعداد زياد النگوگاه از هيچ

و جذاب كردن ظاهر جاي زيبا موي خود را طوري بياراييد كه به    
هاي شب بـه  ايش در ميهمانيآر اي نداشته باشد.شما، شكل زننده

مفيد است اما براي  ،گر سازداي كه صورت شما را زيبا جلوهاندازه
 خريد يا رفتن به محل تحصيل يا كار چنين آرايشي شايسته نيست.

ها لباس زيبا و شيك بپوشيد اما نبايد لباس شما شـبيه  در عروسي
  لباس عروس باشد.

در مراسم سوگواري لباس و روسري مشكي بپوشيد. در صورتي     
ن صـميمي  عزادار از دوسـتا  كه از نزديكان صاحب عزا هستيد يا
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در اداره و امـاكن   شماست، به هيچ وجه آرايش نداشته باشـيد. 
هاي منزل يا سرپايي استفاده نكنيد چون اين كفش عمومي از كفش

بازار از وقـار   فقط مخصوص منزل است و استفاده آن در كوچه و
نمـا  تنـگ و بـدن   كاهد. در محيط كار از پوشيدن لباسشما مي

ز لباس شيك و تميز در نهايت سادگي توانيد اخودداري كنيد. مي
زش و در و متانت براي محل كار خود استفاده كنيـد. هنگـام ور  

آالت لباس ساده و راحـت بپوشـيد و زينـت    هاي ورزشي،باشگاه
خـود را دارد كـه    همراه نداشته باشيد. هر ورزشي لباس خـاص 

  را بر تن داشته باشند. اسبن لتمرينات هم هما ورشكاران بايد در
  »مهين حاجيان«

  دوگل و سلماني

جمهور فرانسه، روزي براي حل مشـكل بـاال   دوگل، رئيسژنرال
ها، در سنديكاي آنان حاضر شد و نطقـي  بودن دستمزد آرايشگاه

ر زيادي بـر اعضـاي   طوالني ايراد كرد. اين سخنراني جالب، تأثي
و كه رئيس سنديكا از جاي خود برخاسـت  طوريسنديكا داشت به

هاي جمهور! من تحت تأثير حرفآقاي رئيس«ت: بلند گف با صداي
را بـا هفـت    حاضرم سر شما اًشما قرار گرفتم و براي همين شخص
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كردند و دوگل كـه  همه حاضران شروع به خنده  »فرانك بتراشم.
شما بهتر است سر مردم را با ايـن  «گفت:  ،خنديدبيشتر از همه مي

ي ندارد براي اينكه من مانقيمت اصالح كنيد. سر من احتياج به سل
  »طاس هستم!

  »محمود برآبادي«

  نجاتبخش بردگان

دنيا آمد مريلند آمريكا به . دريالديم 1820هريِت تابمن، در سال 
و از آنجا كه والدينش سياه پوست بودند، از كودكي مجبـور بـه   

سـالگي، از   25در مزارع شد. هريت پـس از ازدواج در   بيگاري
جدايي از خانواده بـه فكـر فـرار افتـاد.     و  ترس فروخته شدن

بـا   شوهرش جان تابمن كه سياه آزاد بود، در مريلند ماند و هريت
آهـن  ي كـه راه اي مخفاي خيرخواه از طريق جادهكمك همسايه

اما  ؛به كانادا رساند و آزاد شد شد، خود رازيرزميني خوانده مي
ي خود بـاز  هاو خواهرزاده كمي بعد براي نجات خواهر و برادر

  گشت.

هريت در دومين سفر شجاعانه خود، پدر و مادر كهنسالش كـه      
توانايي فرار با پاي پياده را نداشتند، به سختي فـراري داد ولـي   



 
22

وقتي سراغ همسرش آمد، متوجه شد او بـا زن ديگـري ازدواج   
نجات  ايبركرده است.از آن پس هريت تابمن تمام تالش خود را 

بخش و خطرناك را ترتيب سفر آزادي 19د. او متمركز كر بردگان
برده را رهايي بخشيد. دولت براي سر هريـت،  300داد و حدود 

كس نتوانسـت ايـن   الر جايزه قرار داده بود ولي هيچهزار د 40
  جايزه را كسب كند.

  »نسبناهيد قادري«

  هميشه شادم

دل «گفت:  »راز هميشه شاد بودنت چيست؟!«ند: از بزرگي پرسيد
بندم. فردا يك راز است و نگرانش نيسـتم،  ماند نميآنچه نمي بر

امروز يك هديه خورم و حسرتش را نميو  ديروز يك خاطره بود
ترسـم چـون   دانم. از فشار زنـدگي نمـي  است كه قدرش را مي

دانم كند. ميسنگ را به الماس تبديل ميه زغالدانم فشار، تودمي
ت. ما اولين بار است كه م هسخداي ديروز و امروز، خداي فردا ه

كند پـس  ي او هزاران سال است كه خدايي ميكنيم ولبندگي مي
  چنين خدايي هميشه شادم. او اعتماد داريم. براي داشتن به
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  كوهان شتر

متحركي براي حمـل چربـي   عنوان مخزن شتر از كوهان خود به
ـ  كند تا وقتي كه غذا كمياب است،استفاده مي د. از آن استفاده كن

كند كه مقداري از شيميايي در بدن شتر به او كمك مي واكنشيك 
توانـد مـدت   مـي  طريقاين  از اين چربي را به آب تبديل كند و

روز در صحرا بدون آشاميدن آب زنده بماند. شترهاي عربي هفده
شـوند،  اي يافت ميمازه كه در كشورهاي عرب مديترانهيا شتر ج

دو  هاي باختري آسياي غربي دارايفقط يك كوهان دارند اما شتر
قدرت تحمـل آنهـا را هنگـام     كوهان هستند و همين دو كوهان،

  كند.ايي بيشتر ميغذبي

دويدن دارد كـه يورتمـه ناميـده     شتر روش مخصوصي براي    
را بـراي ذخيـره    شود و شبيه دويدن آرام است. او اين كـار مي

ر در ه ماندن شـت دهد. عامل ديگري كه باعث زندانرژي انجام مي
توانـد  شود، اين اسـت كـه مـي   مناطقي كه غذا كمياب است مي

عنـوان غـذا بخـورد،    دار را بـه هاي كوچك و گياهان خارشاخه
  توانند به آنها نزديك شوند.گياهاني كه حيوانات ديگر حتي نمي
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ن، بخش عمده بـدنش را  انسا شتر مانند همه موجودات زنده و    
بـر خـالف مـا     »كشتي صحرايي«شتر يا دهد اما آب تشكيل مي

ها وقتي بدنش به آب احتياج دارد، فقط يـك چهـارم آب   انسان
  بدنش را از دست داده و آماده سفر است.

  »محمد و محمدرضا شمس«

  (ع)رضوان رضا

مجموعه تاريخي زيـارتي نـه    ترين، مهم(ع)رضاحرم حضرت امام
ايـران اسـت و    وردر كش تنها در شهر مشهد و استان خراسان بلكه

سوي خـود  هاي مشتاق را بههاي سخت و انسانچونان آهنربا، دل
ـ  ل مـي جذب و آنها را به طالي خالص بـد  رم مطهـر  كنـد. ح

ها گسترش يافته و بارها نوسازي و مرمت در طول قرن (ع)رضاامام
  شده است.

هـا،  ضريح چهارگوش، گنبد طـال، گلدسـته   حرم مطهر شامل    
هكارهاي معماري ها است كه از شادرسه و صحنها، مسجد، مرواق

ترين نماد حـرم، گنبـد   رود. مشخصشمار مياسالمي به-ايراني
متر ارتفـاع دارد،   31طاليي كه بيش از  طالي آن است. اين گنبد

ـ در زمان شاه ه خورشـيد خراسـان   عباس صفوي ساخته شده و ب
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در  سنجريهاي ايراني معروف به ترين كاشيمعروف است. نفيس
است. طالكـاري روي گنبـد و    كار رفتهديوارهاي داخلي بقعه به

مربوط  ورديخان...اساقه آن، صحن عتيق و كاشيكاري آن و گنبد 
انجام شد. در  1275كاري حرم در سال صفوي است. آينه به دوره

زير طاق گنبد، سوره جمعه با خط ثلث توسط عليرضا عباسي نوشته 
  شده است.

د. شوز از آثار با ارزش هنري محسوب مينه حرم نيگادرهاي سه    
هر بـا طرحـي از اسـتاد فرشـچيان     ساخت ضريح فعلي حرم مط

در حرم نصب شد.  1379اسفند  16طول انجاميد و در هسال بهفت
و  گلدسته مجاور ايوان عباسي، طالكـاري آن و ايـوان نـادري   

بـزرگ   سقاخانه نيز يادگار دوره نادرشاه افشار اسـت. كتابخانـه  
هـاي ايـن   تمبر نيـز از جاذبـه   آستان قدس، موزه فرش و موزه

  رود.شمار ميمجموعه به

اين بنـا در مركـز شـهر مشـهد و در         آرامگاه نادرشاه افشار
هوشـنگ   هطراح ايـن آرامگـا  چهارراه نادري واقع شده است. 

كه آن را در باغ موقوفه خود نادرشاه ساخت. طراح  است سيحون
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روحيات نادر را با نمادهاي هنري نشان دهد. طـرح  سعي كرده تا 
نظـر  وحيه نادر، صريح و خشن بـه مانند ر خطوط راست و شكسته

اي خيمه دارد. نماد گـور در گوشـه   رسد. آرامگاه نادر، شكلمي
گذاشته شده كه قطعه سنگي به شكل منشور ناقص است. شايد اين 

ها يـا  ب در خيمهنادر اشاره كند كه اغل خواهد به زندگينماد مي
گذراند. در كنـار مقبـره و مـوزه،    روي زين اسب زندگي را مي

شود كه سوار بـر اسـب   برجي با مجسمه مفرقي از نادر ديده مي
  اند.سرباز پياده در ركاب او ايستاده است و سه

اين مجسمه را استاد صديقي ساخته است. در اين بـرج، منبـع       
ار بـرج، لولـه   كند. در كني ميي وجود دارد كه باغ را آبيارآب

عبـاس پـس از   اي قرار دارد كه سردار شاهتوپي در محفظه شيشه
ـ بيرون راندن پرتقالي ت گرفتـه و  ها از دژ آلبوكرك آن را غنيم
تبـرزين   خان زند منتقل شده است. شـكل بعدها به توپخانه كريم

شـود.  هاي اطراف ساختمان ديده ميسالح خاص نادر، روي نرده
  مان فعلي شامل دو قسمت مقبره و موزه است.ساخت

  هاي گردشگري ايران، مسعود سنوبري)جاذبه«
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  يقه بينا

ه كه به آنها نابينايان ساخته شد به تازگي ابزاري به شكل يقه براي
. اين ابزار به نابينايـان  كندشان كمك ميدر تجسم محيط اطراف

راحتي وشگاه بهفرودگاه و فر هايي مانندكند تا در مكانكمك مي
با وجود چند دوربين، بلندگو و موتورهـاي   يقه بينا كنند. حركت
با كاربر در تعامـل  تواند از طريق تشخيص صدا و لرزش مي المسه

از ابزارهـاي خودكـار ماننـد     آوري اطالعـات باشد و با جمـع 
پرواز هواپيما در فرودگاه به كاربر كمك كنـد.   هاي هشدارسيستم

فروشـگاه، نقشـه    ده پله برقي، تابلوها و سـردر همچنين با مشاه
گذارد، در حافظـه خـود   هايي را كه كاربر به آنجا قدم ميمكان

مراحـل   ر اكنوناين ابزاكند. ذخيره مي هاي بعديهبراي استفاد
  گذراند.آزمايشي خود را مي

هضم شدني به شـكل   هاي رديابي، ابزارهاينسل بعدي فناوري    
از درون نظـارت كنـد.    مـان را وانند بـدن تقرص هستند و مي

كه شركتي فرانسـوي آن را توليـد    »سلسيوس-ايي«هاي قرص
كرده، شبيه قرص استامينوفن معمولي است. ايـن قـرص همـراه    
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 پي بي سـي اي از جنس ر دما، باتري و حافظه درون پوستهحسگ

  زيست پزشكي قرار گرفته است.

فركـانس   استفاده از آنتن زماني كه فرد اين قرص را ببلعد، با    
 باره دماي دروني بدنبار اطالعاتي درثانيه يك 30راديويي، هر 

شـود كـه مربيـان    داده مـي به رايانه ارسال و در نمايشگر نشان 
 16ا بـه مـدت   هند از آن استفاده كنند. اين دادهتوانورزشي مي

ها به كمك در بيمارستانمانند. اين قرص ساعت در قرص باقي مي
درمـاني  مياز عمل جراحي يـا شـي   آيد و آنها پسزشكان ميپ

را كنترل كنند. ورزشكاران هم  توانند وضعيت تب بيماران خودمي
شان را هاي ورزشيها يا رقابتانند دماي بدن و اثرات تمرينتومي

  در شرايط مختلف بررسي كنند.
  »ابراهيم كرباليي«

  توت

داراي مواد مفيدي مانند  اي خوشمزه، شيرين و مطبوع وتوت ميوه
ارزش  پتاسيم، منيزيم، كلسيم، فسفر، آهن و مواد قندي است كـه 

شده نيز از تـنقالت  كند. توت خشك دارويي آن را چند برابر مي
خون توت براي افرادي كه مبتال بـه قنـد  شود. مفيد محسوب مي
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توانند اين ميوه را ميـل  ضرري ندارد و افراد چاق نيز مي ،دهستن
البته به شرط اينكه توت را قبل از غذا با يك ليوان آب يا يك  كنند

  استكان چاي ميل كنند تا مانع پر اشتهايي آنان شود.

براي افرادي اسـت كـه بـه     توت حاوي فسفر و يك ميوه عالي    
كارهاي فكري مشغول هستند. به مادران شيرده توصيه شده است 

ايـن ميـوه را    خود، شير و تكميل مواد غذايي بدن براي افزايش
هاضـمه، تصـفيه   زا، ضد سوءملين، انرژي مصرف كنند. توت مدر،

 كننده خون، مقوي كبد و طحـال اسـت و از خشـكي مغـز نيـز     

آور و كند و اشـتها كند. توت خستگي را برطرف ميجلوگيري مي
  اشتها و زودرنج است.كم بهترين خوراكي براي كودكان

يـروبخش اسـت و در فعاليـت    ن خوردن توت براي افراد مسن    
نيز اثر حياتبخش دارد. مصرف توت در موارد زيـر تـأثير    هاسلول

معـده،  زخم تشنگي زياد، ضعف اعصاب، مسموميت، درماني دارد:
توت  روده، ضعف حافظه، حصبه، آبله و ناراحتي ريه. خوردنزخم

سايي كبد، به دفع سموم بـدن،  عالوه بر رفع حساسيت بدن و نار
  كند.و كلسترول نيز كمك مي يك، اوره و درمان نقرساوراسيد
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پ ، پ1در توت خشك مقداري ويتامين آ، ب    خواص توت خشك
م، كلسيم و فسفر وجـود دارد كـه   اي پتاسيو مقدار قابل مالحظه

و چربي خـون نقـش داشـته     اوريكتواند در رفع اوره، اسيدمي
  باشد.

 اجزموجب سـوء غذاي مفصل، م خوردن توت بعد از مضرات توت

. اشخاص داراي طحال ضعيف، در مصرف تـوت احتيـاط   ودشمي
روي در مصرف توت موجب نـاراحتي معـده، قلـب،    زيادهكنند. 

  شود.ليد صفرا مياسهال و تو
  »كاظم كياني«

  حيوانات در سفر

هنگامي كه در سفر هستيد، در برخورد با تمام حيوانات، چه سمي 
حدوده زنـدگي آنهـا احتـرام    مو چه غير سمي احتياط كنيد. به 

و با فاصله، از ديدن آنها لذت ببريـد. در شـب و موقـع     بگذاريد
خواب تمام بدن خود را بپوشانيد. به كنـدوي زنبورهـا نزديـك    

  نشويد.

زدگي زنبور، نيش آن را بـا  در صورت نيش    درمان نيش زنبور
  حس كننده موضعي و رم بيـرك خارج كنيد و از كـيا انب اخنـن
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  دندان استفاده كنيد.هيستامين يا كمي خميرآنتي

هـا  : نيش انواع مارها و عقـرب زدن حيواناتجلوگيري از نيش
زدن، وسـيله  ته باشيد كه نـيش تواند كشنده باشد. به ياد داشمي

دفاعي حيوانات است پس آنها را تحريك نكنيد. همـه حيوانـات   
شـما باعـث   رسيدن سمي، ترسو و خجالتي هستند. بيشتر اوقات ت

شود. اگر ناگهان احساس كرديد يك حيـوان  تحريك حيوانات مي
عنوان تكان  ، به هيچروديمسمي روي بدن شما قرار دارد يا راه 

  حركت بمانيد.بي نخوريد و براي لحظاتي

در موارد مارگزيدگي، از بريدن محل     كمك به فرد مارگزيده
قع اضطرار. بـه  گزيدگي و مكيدن آن خودداري كنيد مگر در موا

فاده نكنيد. فرد مارگزيده دارو و الكل ندهيد و از اسپري يا يخ است
د بايـد  بنصورت سفت خودداري كنيد. شريانبند بهاز بستن شريان

. نيش ادردقراير بند اي بسته شود كه بتوان دو انگشت را زبه گونه
  ها نيز سمي است.بعضي از مارمولك

: وزن سـنگين،  گـردي طبيعـت برخي تجهيزات مورد نياز در 

ست. وسايل خود را داخل ا اولين دشمن شما در سفر طبيعت گردي
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يا  هاي خود چيزي نگذاريدوله پشتي قرار دهيد. در داخل جيبك
ل تبر يا چاقو كـه  ويژه چيزهايي مثچيزي از خود آويزان نكنيد به

رسان باشد. وسايل ضـروري را بـر   تواند آسيبمي ،موقع افتادن
كنيد. تجهيزات اساسي عبـارت   خود انتخاب نياز برنامه سفر حسب

: آينه فلزي براي عالمت دادن، سوت، چاقوي جيبي، سنگ يا ستا

نماي مغناطيسـي،  فلز چخماق، شمع كوچك، مداد كوچك، قطب
  كبريت ضد آب، نخ دندان و قمقمه يك ليتري.

هـاي  مايل بوديد همراه ببريد: بادكنـك  اين وسايل را هم اگر    
يد، فنجان، دسـتمال گلـدار و   هاي اوليه، قرصباند كمك رنگي،

  نقشه منطقه.

تور نازك با رنـگ روشـن،   : توانند مفيد باشنداين وسايل هم مي
مي، قالب كوچك ماهيگيري، نمك، وآلومينيفويل شيريني خشك،

تراشي، ظرف آب پالستيكي، نايلون، سـوزن بـا   تيغ ريش انبرك،
ريسمان (سيم تله)، شانه، كيت دوزي كتان، هنخ پين سوراخ بزرگ،

كننده چاقو و بر، وسيله تيزبون كوچك، اره چوبگزيدگي، صامار
  نجات يافتن. كتابچه راهنماي

  »سعيده يراقي«
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  طنز و تأمل

 او اي به شد كه بهلول تنهكي از خاصان خليفه از جايي رد ميي
هلول گفـت:  ب »داني من كيستم؟مي«زد. آن فرد برآشفت و گفت: 

 »در كجـا؟ «فرد گفت:  »ام.هم تو را ديده دانم چون قبالًبله، مي«

ديوانـه، مـن در   «او فريـاد زد:   »در دارالمجانين.«بهلول گفت: 
من هم «بهلول گفت:  »ه هستم و از خاصان درگاه اويم.بارگاه خليف

  »همين را گفتم.

 و در خانه خود نشسته و دختـرك چهارسـاله ا   بهلول روزي بر
اي از دور روي دوش مردم پيـدا شـد،   پيشش بود. ناگهان جنازه

اي پـدر، ايـن   «گفـت:   ،يده بودوقت جنازه ندكه تا آن دخترك
به كجـا  « دختر گفت: »است.آدمي مرده «بهلول گفت:  »چيست؟

آنجا كه نه شمع و چراغ است، نه فرش «بهلول گفت:  »برندش؟مي
پس به «دخترك گفت:  ».م، نه خورش و پوشش، نه آب و نانو گلي

  »آورند!خانه ما مي

 ضـور بهلـول غزلـي خوانـد و گفـت:      سرا در حشاعري ياوه
 »ت يابم.خواهم اين غزل را به دروازه شهر آويزان كنم تا شهرمي«
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تو  مردم از كجا بدانند كه آن شعر توست! مگر آنكه«بهلول گفت: 
  »را نيز پهلوي شعرت بياويزند.

 وقتي به خانه كعبـه  «ش بهلول رفت و گفت: پي گومهمل شاعري
 »وان شعر خود را براي تبرك بر حجراالسود ماليـدم. رسيدم، دي

  »بود.ماليدي بهتر اگر آن را بر آب زمزم مي«ل گفت: بهلو

 بود كـه فـردي بـدآواز     روزي بهلول در مجلس طرب حاضر
ـ  كرد و اهل مجلس در عذاب بودند.خوانندگي مي ول گفـت:  بهل

ام كه آواز جغد، دليل هالك آدمـي  ب حكماي قديم ديدهدر كت«
اين خواننده دليل هالكـت  است. اگر اين سخن راست باشد، آواز 

  »جغد است.

  :گفت: « وقت خوردن طعام چه وقت است؟«از بهلول پرسيدند
 »غني را وقتي كه گرسنه شود و فقير را وقتي كه طعامي بيابد.«




