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  در زمين گردش كنيد

نام ر فرهنـگ عمـومي جامعـه مـا از آن بـهآنچه كه امروزه د
ريشه در تاريخ  اي قديمي است وشود، مقولهياد مي (گردشگري)

ها در مناطق مختلـف كـره لقت انسان دارد. هنگامي كه انسانخ
قـه بـه آگـاهي از نحـوه زنـدگي و گزيدنـد، عال زمين مسكن

ساير مردم در ذهن بشر شكل گرفت. توصيه به سفر و  وردهايادست
 بارها و بارها در تعاليم با زندگي گذشتگان و مردم معاصر، آشنايي

هـم در  كـريمقرآن ران الهي تكرار و تأكيد شده اسـت.آوپيام
از  رت گـرفتنهاي متعددي به مردم دستور داده براي عبـسوره

  زندگي و عاقبت كار گذشتگان، در زمين به سير و سفر بپردازند.

هاي اصـلي يكـي از پايـه طي چند دهه گذشته، گردشگري به    
بر جذب منابع ارزي وه عالاقتصاد كشورهاي پيشرفته تبديل شده و 

هم در بخش اشتغال  براي اين كشورها، نقش قابل توجهي فراوان
در جـذب  بـه فهرسـت كشـورهاي موفـقداشته است. نگاهي 

دهـد بسـياري از آنهـا تـاريخ و گردشگران خارجي نشـان مي
كه كشور ايران، يكي حالي در صد سال دارنداي حدود چندپيشينه
بـوده و حجـم آثـار باسـتاني،  هاي جهـانترين تمدناز كهن
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ه دو فرهنگي آن به تنهايي معادل چندهاي طبيعي، تاريخي جاذبه
هاي بخش گردشگري در كشور با اين حال، زيرساخت. كشور است

ملت و كشور  تر از شأنچنان ضعيف و در سطحي بسيار پايينما هم
  با عظمت ايران است.

يكي از عواملي كه به رونق و ترقي گردشگري در كشور ما كمك     
به اين امر است. هجوم مردم براي  و توجه ما مردم اقبالكند، مي

يگر در تعطيالت نـوروز و تابسـتان، يكـي از سفر به كشورهاي د
گنج مغفـول مانـده  كم توجهي ما به سرمايه ارزشمند و نمادهاي

  ميراث اجدادي خودمان است.

عبرت از پيشينيان را از اطـراف  ن و كسبـردش در زميـگ اگر    
خود آغاز كنيم، هنگام حضور در كشوري كه سابقه موجوديت آن 

قـدر ارت زيبـا آنـيـك عمـ ديـدن سه قرن هم نرسيده، از به
ت تصـور كنـيم. اگـر ـشويم كـه آنجـا را بهشـزده نميشگفت

را  شاهكارهاي معماري با عمر بيش از هزار سـاله در كشـورمان
ها، مساجد باشكوه و بازارهـاي پل ديده باشيم، اگر كاروانسراها،

نواز و جذاب شهرهاي مختلف كشـورمان را نظـاره كـرده چشم
دن يك پل يا موزه در كشوري اروپايي، آن اندازه از با دي باشيم،

شويم كه ميهن خود را كشوري عقب افتاده و مايه نمي خود بيخود
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سال پـيش، همنوعـان  100تلقي كنيم و كساني را كه تا  شرمسازي
خـود را در  گرفتند و هويـت و موجوديـتخود را به بردگي مي

و  شايسته تعظـيم دانستند، متمدن ومي هاي متعددافروختن جنگ
  دانيم.كرنش نمي

در آفـرينش جهـان و  ،كه خداوند، عدل مطلق اسـتاز آنجا     
تي عطا كرده كه بـا ها تبعيضي قائل نشده و به هر كس نعمانسان

هاي عطا شده به آنان نيز ها نبايد نعمتهاي انسانتوجه به تفاوت
 بهينـه از ها اسـتفادهايسه شود. در واقع، هنر ما انسـانبا هم مق

هاي ديگران و بار به داشتههاي خداداد است نه نگاه حسرتموهبت
  ها و امكانات خود!نمنديناديده گرفتن توا

  »سپيدار«

  توحيد و اخالص

كريم، مكي و داراي ين سوره قرآنو دوازدهمسوره توحيد، يكصد
آيه است و آن را اخالص، صمد، جمال، معرفت، مـانع، نـور،  4

  گويند.و واليت نيز ميتفريد، تجريد 

هر كس سوره توحيد را قرائت نمايد، « فرمودند: (ص)اكرمرسول    
كند و با خوانـدن با خواندن آيه اول، خداوند هزار نگاه به او مي
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كند و با آيه سوم، مستجاب مي آيه دوم، خداوند هزار دعاي او را
اجت از دهد و با آيه چهارم، هزار حاش را به او ميخواسته هزار

ز ارزشمندترين كند. اين سوره احاجات دنيا و آخرتش را روا مي
هاي قرآن است كه به قرائت و ارتباط با آن بسيار سـفارش سوره
  »شماري دارد.ست و آثار و فوايد بيشده ا

يد زيـرا ايـن اين سوره را زياد بخوان« ايشان همچنين فرمودند:
  »سوره، نور قرآن است.

هر كس سوره توحيد و قدر را «فرمودند:  (ع)عليالمؤمنين امير    
خداوند پس از مرگش نـوري  ،ب، صدبار قرائت نمايددر روز يا ش

دهد و نوري در پيش و پس او قرار گرفته و او را در قبر او قرار مي
  »كند.تا بهشت همراهي مي

 »سوم قرآن است.توحيد برابر يك سوره«فرمودند:  (ع)باقرامام    

هر كس سه روز بر او بگذرد و سـوره «فرمودند:  (ع)دقاـصامام
 شـود وبند ايمان از او برداشته مي توحيد را نخواند، خوار شده و

ايشان همچنـين  »مرده است. اگر در آن حال بميرد، در حال كفر
اش گانـهو در نمازهـاي پنج هركه روزي بر او بگذرد«فرمودند: 
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شـود: تـو از نمـازگزاران يسوره توحيد را نخواند، به او گفته م
  »نيستي.

هر كس سوره توحيد را بخواند و به «ند: نيز فرمود (ع)رضاامام    
  »اشته باشد، توحيد را شناخته است.آن ايمان د

  عمق سخن

پس بـراي  ،در آينده هستي تر از هر زمان ديگريامروز جوان* 
  داشتن فردايي بهتر، از آن استفاده كن.

كوش و مستعد، هيچ مـانعي وجـود اي سختهدر مقابل انسان* 
بس است، ديگر نبايد جلـوتر  ندارد كه به آنها بگويد: تا همين جا

  رفت.

اي هستم كه هرگز هيچ توجيـه و بهانـه اينموفقيتم را مديون * 
  ام.اي را هم نپذيرفتههيچ بهانهنياورده و 

م آد ،شـيگونه است كه اگر از او توقع داشته باطبيعت بشر اين* 
  رسد.خوبي و فضيلت ميخوب و با فضيلتي باشد، به

  زنداني ذهنش است. انسان، زنداني سرنوشت نيست بلكه* 

  ميشه دنبال راه حل باش نه توجيه.ه* 
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راز بزرگ زندگي اين است كه هيچ رازي وجود نـدارد. اگـر * 
هاي خود خواهيد يد، به هدفتمايلي براي تالش كردن داشته باش

  رسيد.

ها بلندپروازي است! هرچه بيشتر داشته باشيم، ما انسان ويژگي* 
را كه  وقت همه چيزهاييخواهيم. به همين دليل هيچباز بيشتر مي

  خواهان آن هستيم، نداريم.

  سازد.ها قهرمان مياز انسان غلبه بر مشكالت،* 

ر وفـق مـراد شكست، بخشي از پيروزي است! اوضاع هميشه ب* 
هرگـز مـانع ، مدرس عبرت بگيري مانهايشكست نيست اما اگر از

  د شد.نخواه ماپيروزي 

ا انسان ديگري دوباره شود امخاموش مي گاهي روشنايي دل ما* 
تك ما به كساني كه به ما نـور دوبـاره تك كند.ور ميآن را شعله

  بخشند، مديون هستيم.مي
  »گرد آوري: ايران پرنده«

  غالم قمر

  گوـم مر هيچـير قـمرم غـمن غالم ق

  پيش من جز سخن شمع و شكر هيچ مگو



 
8

  ج مگو، جز سخن گنج مگوـسخن رن

  و ازين بي خبري رنج مبر هيچ مگو

  ديوانه شدم، عشق مرا ديد و بگفت دوش

  گوـهيچ م آمدم! نعره مزن! جامه مدر،

  ترسمچيز دگر مي گفتم اي عشق، من از

  نيست، دگر هيچ مگو گفت آن چيزِ دگر

  ره دل پيدا شدان صفتي، در ـقمري ج

  ره دل چه لطيف است سفر، هيچ مگو در

  عجب يا بشر است! گفتم اين روي فرشته است

  گوـرشته است و بشر، هيچ مـگفت اين غير ف

  بگو، زيرو زبر خواهم شدگفتم اين چيست 

  گوـزبر، هيچ م واش چنين زيرـبگفت مي

  در اين خانه پر نقش و خيال اي نشسته تو

  ، رخت ببر، هيچ مگواين خانه برو خيز از

  گفتم اي دل! پدري كن، نه كه اين وصف خداست؟

  گوـدر، هيچ مـان پـت، ولي جـن هسـگفت اي
  »مولوي«
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  وفاي به عهد

برده بود، وقتي به درخت گـردوي  اش را به صحراچوپان كه گله
تنومندي رسيد، از آن باال رفت و مشغول چيدن گـردو شـد كـه 

چوپـان روي  را كه اياد، شاخهتي درگرفت. بوفان سخطناگهان 
برد. چوپان خواست از طرف ميطرف و آنآن قرار داشت، به اين

كه ترسيد مبادا بيفتد و دست و پـايش بشـكند.  درخت پايين بيايد
ر از درخت سـالم پـايين خدايا! اگ«گفت:  مستأصل و با حال زار

  »ام نذر تو!بيايم، گله

تري دست پيدا كرد و خه قويبه شا باد قدري آرام شد و چوپان    
خداوندا! تو كـه راضـي « گاه گفت:. آنجاي پاي محكمي يافت

بميرند و تو همـه  شوي زن و بچه بيچاره من از فقر و گرسنگينمي
و نصـفش را هـم دهم گله را صاحب شوي؟ نصف گله را به تو مي

  »دارم.براي خود برمي

مد، نزديك تنـه تر آتر شد و چوپان قدري پايينوقتي باد آرام    
خدايا! نصـف گلـه را چطـور نگهـداري «درخت رسيد و گفت: 

عوض كشك و پشمش  كنم. دررا خودم نگهداري مي كني؟ آنهامي
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چوپـان كـه «گفـت:  ،تر آمدوقتي كمي پايين »دهم.را به تو مي
وقتـي  »پس كشكش مال تو، پشمش هم مال من!شود! مزد نميبي

 مرد حسابي،«به آسمان كرد و گفت:  سيد، نگاهيپايش به زمين ر

چه كشكي، چه پشمي؟! ما از حول غلطي كرديم! غلط زيادي كـه 
  »داشته باشد!نبايد جريمه 

بـا خـدا  وفـانطخاطر داشته باشيد عهدي را كـه در به    نتيجه
زيرا قدرتمند كسي است  ،بنديد، هنگام آرامش فراموش نكنيدمي

نماينده شخصـيت شماسـت، كه به عهدش وفادار است. قول شما 
  شخصيت خود را محترم شماريد.

  »اميررضا آرميون«

  استراحت مفيد

مواد مصنوعي و رنگي بر تنفس و آرامش شـما     طبيعي بخوابيد
در لباس روز مورد استفاده قـرار  گذارند. اين مواد نه تنهااثر مي

خواهيد از رند بلكه در لباس خواب هم وجود دارند. اگر مييگمي
آن را دارنـد لـذت ببريـد، از واب طبيعي كه بعضـي آرزوي خ

  ي ـي ساخته شده، استفاده كنيد حتـهايي كه از الياف طبيعپارچه
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  براي ملحفه و روتختي.

 شفتگيآ ردچا اگر در خواب    احساس آرامش كنيد تا بخوابيد

تان لـذت ببريـد. تا از خواب شويد، اين توصيه را انجام دهيدمي
آن را بونه و اسطوخدوس را در روغن بادام بريزيد و چند قطره با

هايتان بماليد تا احساس آرامش آرام روي صورت، گردن و دست
  كنيد.

خـوابي رنـج افـرادي كـه از بي    مصرف كنيد 3ويتامين ب
(نياسين) را براي بهبود خواب مفيد  3برند، مصرف ويتامين بمي
، 1تريتوفان اسيد آمينودر تبديل  6بو  3بهاي دانند. ويتامينمي

اين هورمون در ايجاد خواب  به هورمون سروتونين نقش دارند كه
اي، ين در موز، ذرت، بـرنج قهـوهراحت مؤثر است. اين دو ويتام

زميني و انـواع جو، بـادامگندم، مخمرآبهاي سويا، سبوسدانه
  شوند.گوشت يافت مي

وزهاي خاصـي از طبيعي است كه انسان در ر كامالً    زمان تسليم
هر ماه، خواب نامنظم داشته باشد. در چنين شرايطي تالش بـراي 
داشتن خواب راحت سودي ندارد. بايد تسـليم شـد و مشـكل را 
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بياييد  نكرد. در اين شرايط بهتر است از رختخواب بيرون دشوارتر
  و از آرامش شب لذت ببريد.

عت زنگدار توانيد بدون سامي    در زمان مورد نظر بيدار شويد
فردا ساعت هفت صـبح از «كنيد البته اگر به خود بگوييد:  زندگي

مطمئن باشيد درست رأس همـان سـاعت  »شوم.خواب بيدار مي
ناخودآگاه خـود اطمينـان كنيـد و به ضمير  شويد. اگربيدار مي

رأس ساعت مورد نظر ها كوك كردن ساعت را فراموش كنيد، شب
  شويد.بيدار مي

  »سپيده خليلي«

  هاي سوختهقايق

هاي دور، يك فرمانده نظامي مجبور شد تصميمي بسـيار در زمان
در ميدان جنـگ پيـروز شـد.  و حياتي بگيرد و با اين تصميم مهم

خواست سـربازان خـود را بـه داستان از اين قرار بود كه او مي
دشمني كـه تعـداد  ،ستد تا با دشمني قوي مبارزه كنندساحل بفر

اين، فرمانده سربازان را سوار ارتش او بود. بنابر دش دو برابرافرا
داشت از آنجا مبارزه  كرد و به منطقه ساحلي برد كه قصد بر قايق

عليه دشمن را آغاز كند. هنگامي كه به ساحل رسيدند، بـه آنـان 



 
13

ها را هم بـا خـود بـه ها پياده شوند و محمولهاز قايق دستور داد
  ساحل ببرند.

ها را بسوزانند. فرمانده و كشتي هاد همه قايقگاه دستور داآن    
بينيـد كـه مي«شروع جنگ به سربازانش چنـين گفـت: قبل از 

تـوانيم از ايـن نمي يعني اندها طعمه حريق شدهقايق ها ويكشت
اي نداريم! مگر اينكه پيروز شويم! حاال چارهساحل، زنده برگرديم 

ب اينكه آنها در جنگ جال »خوريم.شويم يا شكست مييا پيروز مي
  پيروز شدند.

اگر خواهان موفقيت هسـتيم، بايـد مثـل ايـن     اصل موفقيت
صورت، مجالي براي هايمان را بسوزانيم. در اينپل فرمانده، تمام

قرار  نشيني وجود ندارد و ناگزير اين رويكرد را مد نظر خودعقب
اهيم دانيم كه هـر آنچـه بخـوهمه مي دهيم: هرچه بادا باد.مي
 آوريم مشروط بر اينكه قوانين فراگير را زير پا نگذاريمدست ميبه

روي ما هستند پايمال نكنيم. پس گذشته نبالهو حق كساني را كه د
آن اصرار نكنيم. با اعتماد  شرح و بسط ندهيم و بر تجربه مجدد را

  د ـداريم، شاهس پيش برويم. در لحظاتي كه انتظارش را نـبه نف
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  اهيم بود.پيروزي خو
  »مرجان توكلي«

  شهرهاي خاص در ايران

يـك ويژگـي خـاص طبيعـي،  دليلبعضي از شهرهاي ايران به
آن، از سـاير  جغرافيايي، تاريخي، فرهنگي، اقتصـادي و ماننـد

شهرها متمايز هستند كه به تعـدادي از ايـن شـهرها و ويژگـي 
  كنيم.شان اشاره ميخاص

كه سه سد مطرح جهاني دارد  ميانهتنها شهر در خاور    انديمشك
  كند.درصد برق كشورمان را تأمين مي 80بيش از  و

  شهري كه حتي يك چراغ قرمز هم ندارد.    پاوه

نها شهر بدون كوچه در منطقه خاورميانـه! پـس از آنكـه ت    الر
رد، اين شهر طور كامل ويران كبه اي شهر الر راها قبل، زلزلهسال

  بدون كوچه طراحي شد.

شهر بدون كولر! دماي هوا در اين شهر به نحوي است     الدرانچ
  ابستان هم نيازي به كولر ندارند.كه مردم حتي در چله ت

  ست! برخي معتقدند اين شهر، ثروتمندترين شهر ايران ا    اردكان
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ايـن شـهر هاي بزرگ شخصي در وجود معادن فراوان و كارخانه
ت به جمعيت سـاكن، آن نسب هايموجب شده گردش حساب بانك

  برابر تهران بزرگ باشد. 24

دومين شهر امن جهان بعد  عنوانجنوبي،بهدر خراسان    فردوس
نام دزدي اي بـهدهشناخته شده است. در اين شـهر، پديـ نويَ از

ساكنان آن مردمي  و درِ منازل و خودروها باز است و وجود ندارد
  قابل اعتماد و امين هستند.

  كه در آن تكديگري وجود ندارد.ري شه    تبريز

بـراي دفـن بـه  شهر بدون گورستان! اموات ايـن شـهر    جلفا
  شوند.روستاهاي اطراف فرستاده مي

درصـد جمعيـت آن دانشـجو  18شهري كه     آباد ممسنينور
  هستند.

شهر بدون غسالخانه! اموات در اين شهر طبق سنت قديمي     ايوان
  د.شونشسته مي در حيات منزل خود

  سيكلت در كشور.موتور تنها شهر بدون    كيش

  نفتي  خيزترين شهر ايران و داراي پنجمين ذخيرهنفت    گچساران
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  .است هميانترين منابع گازي ايران و خاوردر جهان و بزرگ

كار در و نيروهاي مشغول بـه شهري كه تعداد مهاجران    عسلويه
  برابر جمعيت بومي شهر است. 11آن، 

تنها شهر بدون هتل و مسافرخانه زيرا مردم اين شهر، از     شادگان
  كنند.همه مسافران حتي افراد غريبه در منازل خود پذيرايي مي

  خود را جاي ديگران بگذاريد

اي روي صندلي عقب خودرو بين بـرادر و خـواهر سالهپسر هفت
كـرد. بزرگش نشسته بود و مادرش هم پشت فرمان راننـدگي مي

خاطر جدايي از شوهرش بسيار ها حوصله نداشت بلكه بهادر نه تنم
ناگهان با خشمي وصف ناپذير، سرش را به عقب  ناراحت بود. مادر

مـن «به صورت پسر كوچك زد و گفت:  برگرداند و سيلي محكمي
 هرگز تمايلي براي نگهداري از تو نداشتم. تنها دليل نگهداري از تو

ما را رها كرد. من كند اما او اين بود كه نگذارم پدرت ما را ترك 
  »از تو متنفرم!

اين سخنان تند مادر در ذهن پسر نقش بست. بعدها هم مادرش     
رخوردگي را در او و سـ با گرفتن ايرادهاي مداوم، احساس ضعف
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توانيد تصور نمي«ها بعد، پسر به مشاورش گفت: تقويت كرد. سال
حساسات خود را با سال گذشته چند بار كوشيدم ا 23كنيد كه طي 

گريه تخفيف دهم! شايد هزاران بار اما چندي پيش، خود را جـاي 
مادرم گذاشتم. او زني ديپلمه بود كه هيچ تخصصي نداشت، پولي 

 ،بود و پدر و مادرش هم مـرده بودنـدكار بي در بساط نداشت،
تنهـا در  از او حمايت كند. نا اميد و تـك و كسي را هم نداشت كه

در باره رنج و خشمي كه وجودش را فـرا  شده بود. اي رهاگوشه
انجام روزي تصميم گرفتم به ديدنش سر گرفته بود، انديشه كردم.
را  به او گفتم كه احساسات و مشـكالتش بروم و با او صحبت كنم.

  »كنم و كماكان او را دوست دارم.درك مي

مادرم حالش دگرگـون «مرد جوان خطاب به مشاورش افزود:     
و دقايق زيادي هر دو در ميان بازوان يكديگر با صداي بلنـد شد 

نوين براي من، بـراي او و  گريستيم. آن لحظه، آغاز يك زندگي
ديگران قرار دهيد تـا  هر دوي ما بود. هميشه خود را جاي براي

تر از اشتباهات و خطاهاي آنان راحت آنان را بيشتر درك كنيد و
  بگذريد.

  »صابر قاسمي«
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  تربيت؟ اصالت يا

ور، بـه خـدمت عـالم مشـه عباس صفوي در اصفهانروزي شاه
در «بهايي رسيد. پس از سالم و احوالپرسي، از شيخ پرسـيد: شيخ

نها بهتر اسـت يـا تربيـت برخورد با افراد جامعه، اصالت ذاتي آ
شـاه  »اسـت. نظر من اصالت، ارجحبه«شيخ گفت:  »خانوادگي؟

بحث ميـان  »تر است.ت، مهمشك نكنيد كه تربي«برعكس او گفت: 
يك نتوانست ديگري را قانع كنـد. ناچـار آن دو باال گرفت و هيچ

تا حرفش  شاه براي اثبات حقانيت خود، شيخ را به كاخ دعوت كرد
  را به كرسي بنشاند.

ايي به كاخ رفت. بعد از برپـ فرداي آن روز هنگام غروب، شيخ    
اي بلند پهن كردند ولي چون چراغ تشريفات اوليه، وقت شام سفره

و برق نبود، ميهمانخانه بسيار تاريك بود. در اين لحظه، شاه دستي 
دست حاضر شدند د. با اشاره او چهار گربه شمع بهبر دست ديگر ز

زد و و آنجا را روشن كردند. هنگام شام، شاه دستي پشـت شـيخ 
. مـا ايـن تر استاز اصالت مهم به شما ثابت شد كه تربيت«گفت: 

م كه اين نتيجـه اهميـت تربيـت اهل را اهل و رام كرديهاي ناگربه
  »است.
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 من فقط به يـك شـرط«كه بسيار متعجب شده بود، گفت:  شيخ    

ها كـار امروزشـان را پذيرم اينكه فردا هم گربهسخن شما را مي
گفـت:  ،ن شيخ بسيار متعجب شده بودشاه كه از سخ »تكرار كنند.

فردا مثل امروز و امروز هـم مثـل  گوييد!يي مبيعج چه حرف«
كار آنها اكتسابي است كه با تربيت و ممارست و تمرين زياد  ديروز!

خود دست بردار نبـود كـه  شيخ از اين خواسته »شود.انجام مي
ها فـردا تكـرار بهعباس پذيرفت كه كار گرنبود! تا جايي كه شاه

  شود.

فتـه در فكر فرو ر كه عميقاًيدر حال شيخ پس از خروج از كاخ،    
 چهـار جـوراب ؛كار شـددست بـه بود، به خانه برگشت. او فوراً

برداشت و چهار موش را در آنها قرار داد. فرداي آن روز، طبـق 
روز قبل بود و سفره همان و  قرار قبلي به كاخ رفت. تشريفات مثل

را مغرور كه تكرار مراسم ديـروز  هاي بازيگر هم همان. شاهگربه
زير لـب بـراي شـيخ رجـز  ديد،تأكيد بر صحت سخن خود مي

 ؛اي به پا شدها را رها كرد. هنگامهخواند كه ناگهان شيخ موشمي
آن يكي شـمال و ايـن يكـي يك گربه به شرق، ديگري به غرب، 

  جنوب.
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شـهريارا! اصـالت «شيخ دستي بر پشت شاه زد و گفت:  بار،اين    
بسيار مهم است ولي اصالت، تربيت  است! گرچه گربه، موش گرفتن

توان گربه را اهلي و رام كرد تر است. يادت باشد با تربيت ميمهم
گردد و ولي هنگامي كه موش را ببيند، به اصل و اصالت خود برمي

  »ها.حكايت بعضي تازه به دوران رسيده اين است

  ن نخل ناخلف كه تبر شد ز ما نبودآ

  شويم.يما را زمانه گر شكند، ساز م
  »صلنامه پيام مادرف«

  زمان ايجاد بهمن

طرف ع شده روي يك منطقه كوهستاني، بهجم توده برف كه زماني
شـود. خـاك، سـنگ، پايين بلغزد و سقوط كند، بهمن تشكيل مي

از  باعث ايجاد بهمن شوند اما معمـوالًتوانند ها و يخ نيز ميصخره
شود. بـرف ده ميكلمه بهمن براي توصيف سقوط سريع برف استفا

خصوص اگر سطح هموار نباشد، توده ضخيمي ها بوي شيب دامنهر
و صداي ضعيف ممكن است توده بـرف كند. حتي يك سرايجاد مي

 را به حركت درآورد. ارتعاش حاصل از عبور يك چرخ، حركـت

اي از درخت و حتي يك صداي انسان يا يك حيوان، افتادن شاخه
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زاران تن برف به پـايين كوهسـتان تواند باعث سقوط هضعيف مي
  شود.

 سرعت حركت بهمن مرتب رو به افزايش است. سرعت بعضي از    

اند. يك بهمن در ساعت تخمين زده كيلومتر 320ها را حدود بهمن
كند و همـه آسا به پايين كوهستان سقوط ميبزرگ با غرشي رعد

ت سريع برد. حرككند و از بين ميدر مسير خود، خُرد مي چيز را
راند كه باد حاصل در توده برف، هوا را با چنان شدتي به جلو مي

بي ايـن بـاد نيروي تخري سرعتي يكسان دارد. هاكنارهدر  جلو و
  تر است.اغلب از خود بهمن قوي

  »محمد و محمدرضا شمس«

  شهر بازارهاي گرم

 در سفر به هر كدام از شهرهاي ايران،    بازارهاي گرم و پر رونق

هـا هاي مـا ايرانيمنديترين عالقهاز اصلير و خريد، يكي بازا
اي پر رونق و است. اهواز هم در مقوله بازار و خريد، يكي از شهره

 وگذار و هم خريد سـوغات از آن قطعـاًجذاب است كه هم گشت

انگيز خواهد بود. در اهواز غير از بازارها و براي مسافران خاطره
پـارس محلـه كيان مخصوصاً شه شهرپاساژهاي مدرن كه در هر گو
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و قديمي هم هست كه يكـي از آنهـا  وجود دارد، بازارهاي سنتي
  است. »بازار عبدالحميد«

ز اسـت و در خيابـان بازار اهوا ترينبازار عبدالحميد، قديمي    
خميني قـرار دارد. پور، بين خيابان نادري و امامنظامي يا نظري
 الحميـدزار عبدبازار است. با خزعل هم در اينكاروانسراي شيخ

زماني بازار اصلي و مركز خريد شهر بود و بيشتر اهالي ثروتمنـد 
كردند اما امروزه جزو زادگان از اين بازار خريد ميشهر و اشراف

بازارهاي ارزان شهر شده و ديگر خبري از زرق و برق قبلـي آن 
ت آن به با اين حال، هنوز كسب و كار در اين بازار كه قدم نيست.

  رسد،رونق دارد.بيش از يك قرن مي

 ووه بر ميوه هم كه متعلق به دوران پهلوي است، عال بازار كاوه     
توانيد از آنجـا بخريـد. هاي اهواز را هم ميتازه، سوغاتي سبزي

خرما، ارده، رطـب، شـيره ماهي و ميگوي تازه، كلوچه، خرمـا،
بي است كه در ايـن هاي جذايتاز سوغا ،اردهو حلوا شكريحلوا

هاي خوشـمزه ترشـي تر از همه، بـويشود. جذاببازار پيدا مي
  عنوان توانيد بهتان خواهد رسيد. حتي ميجنوبي است كه به مشام
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  عطر اين بازار تهيه كنيد.هاي خوشي از ادويهتسوغا

تا امروز نشـنيده شايد     ميانهترين آبشار مصنوعي خاوربزرگ
تـرين آبشـار ه بزرگك آبشار مصنوعي دارد كاهواز، ي يد كهاشب

شود. اين آبشار روي هفتمين پل اهـواز و محسوب مي خاورميانه
ن آبشـار در اي متر ارتفاع دارد. 18واقع شده و  روي رود كارون

آن،  كار گرفته شـده در ابتـداي مسـيرشب با نورهاي رنگي به
  گذارد.ياي زيبا و ديدني را براي بينندگان به نمايش ممنظره

ده كه اين مكان، اين بازي نور و انعكاس آن در رودخانه باعث ش
هاي گرم اين شهر باشد در شب هاي اهالي اهوازيكي از تفريحگاه

كنند، جذاب و براي مسافراني كه هنگام شب از كنار آن عبور مي
  است.

  »هما حاتمي، موفقيت«

  غلظت و رقت خون

ست كه براي افراد با فعاليت بهترين ماده غذايي، غذايي معتدل ا
عسلي باعث رقت خـون و مرغشود. تخمروزانه متوسط توصيه مي

از ديدگاه طب سـنتي  شود.گوشت گوساله باعث غلظت خون مي
بر سالمت روان مـؤثر  ايران، مواد غذايي عالوه بر سالمت جسم،
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رفته هاي از دستبخشاست. غذا عالوه بر تأمين انرژي، جايگزين 
شود. هر ماده غذايي، اثرات مثبت و منفي خود ها ميم بافتو ترمي

ان افراد تأثيرگـذار اسـت. هـر دارد كه بر جسم و رو را بر بدن
انفعـالي صـورت  شود و بين آنها فعل واي كه وارد بدن ميماده
پذيرد، جزو يكي از شش گروه غذاي مطلق، دوايي معتـدل، مي

سم مطلق است. البتـه  غذاي دوايي، دوايي مطلق، دوايي سمي و
  آب، از اين قانون مستثني است.

غذاي مطلق، غذايي است كه در تعامل با بدن، تغييـر يافتـه و     
هاي دهد مانند آبگوشـتشود اما بدن را تغيير نميشبيه به آن مي
ي معتدل، غذايي است كه در تعامـل يعسلي. دوامرغلطيف و تخم

شود و نه در بدن تغييـري مي آن كند اما نه شبيهبدن، تغيير مي با
در تعامل با بدن، هم  كند. غذاي دوايي، غذايي است كهايجاد مي

دهد و شبيه بدن شده كند و هم بدن را تغيير ميخود تغيير پيدا مي
ي مطلـق، يـمانند شلغم، كاهو و اسـفناج. دوا شودو جزو آن مي

كنـد و غذايي است كه در تعامل با بدن هم خودش تغيير پيدا مي
دهد مانند زنجبيل، رازيانه و فلفـل ولـي در هم بدن را تغيير مي
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ي سمي، آن اسـت يدوا شود.آخر شبيه بدن نشده و جزو آن نمي
دهد و كند و بدن را نيز تغيير ميكه در تعامل با بدن تغيير پيدا مي

انجامد و سم مطلق هم آن است كه در تعامل بـا به تباهي آن مي
  برد.كند ولي بدن را تغيير داده و آن را از بين ميبدن تغيير نمي

 غذاي لطيـف، ند:وشمي تقسيم غذاها به دو دسته لطيف و كثيف    

شـود ماننـد زرده ايجاد مي الهضم است و از آن، خون رقيقسهل
عسلي. هضم غذاي كثيف دشوار است مانند گوشت گوساله  مرغتخم

كثيـف هـر  هاي لطيف وشود. غذاكه از آن خون غليظ توليد مي
شـوند. الغـذا تقسـيم ميو گـروه كثيرالغـذا و قليلكدام به د

ياد كه بيشتر آن به خون تبديل و انرژي ز اي استكثيرالغذا، ماده
هر يـك از  الغذا برعكس آن است.و سيري طوالني دارد اما قليل

شـود. الكيموس تقسـيم ميو فاسـد الكيموساين دو نيز به صالح
ميزان مناسـب، اخـالط ست كه از آن بهوس، غذايي االكيمصالح

 الكيموس،شود و فاسدفرد نمي اجزمتوليد شده و منجر به تغيير در 

غـذايي  شود. بهترين مـاده غـذايي،از آن خون فاسد توليد مي
  شود.معتدل است كه براي افراد با فعاليت روزانه متوسط توصيه مي

  »پيام تجربه«



 
26

  هاي كالري سوزورزش

اي بدن ه، سوزاندن چربيبسياري از افراد از ورزش كردن هدف
اسخي به ايـن پرسـش افتن پيدنبال و كاهش وزن است. اكنون به

  رساند.هستيم كه چه ورزشي ما را زودتر به اين هدف مي

 سال 62تا  18زمان بهداشت جهاني، افراد بين طبق گزارش سا    

نـد. اگـر شـدت دقيقه ورزش كن 150بايد حداقل در طول هفته 
دقيقه ورزش كرد. بـراي  75اي توان هفتهورزش بيشتر باشد، مي

كالري سوزاند. بهتـرين  3500كيلو وزن بايد حدود كم كردن نيم
  كنيم.ها براي سوزاندن كالري را با هم مرور ميورزش

شنا نه تنها مفرح است بلكه روي عضالت كار زيـادي انجـام     شنا
ردن ساعت شنا كشود. با نيمها ميچربي و باعث سوزاندن دهدمي
  كالري را بسوزانيد. 550توانيد تا مي

تواند بـه كـاهش اين ورزش در فضاي باز مي    سواريدوچرخه
سـاعت قويـت كنـد. يكوزن كمك بزرگي كند و عضالت پـا را ت

سـوزاند. سـرعت تــا هــزار كــالري مي 500سـواري دوچرخه
  ها مؤثر باشد.وزاندن كالريتواند در سسواري نيز ميدوچرخه
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دهـد، ضـربان قلـب و الت را پـرورش ميـعض    دوي سرعت
زدايي بـدن را بهبـود سم دهد واكسيژن را افزايش مي دريافت

سـوزاند. كـالري مي 700بخشد. يك ساعت دوي سرعت تـا مي
روقي بسـيار مفيـد ع-روي براي سالمت قلبيپياده    رويپياده

روي كنـد. پيـادهدرگيـر مي بـدن راهـاي است و همـه ارگان
  سوزي بااليي دارد.كالري

كـه  هــاي زمسـتاني اسـتترين ورزشاز محبـوب    اسـنوبرد
 كالري 600تا  400تواند ي زيادي دارد. اين ورزش ميسوزچربي

  بسوزاند.

شـود و ورزش هوازي كه باعث قدرتمند شدن عضالت مي    تنيس
است و يبي از دويدن و النژ . تنيس ترككندبه كاهش وزن كمك مي

تا  400تنيس  رود. هر ساعتشمار ميورزشي هوازي و استقامتي به
  سوزاند.كالري مي 500

نوردي، نوردي و سنگصخره    هاي صعودي داخل سالنورزش
شـود. ايـن هايي است كه باعث افزايش سالمت قلـب ميفعاليت
بسـوزاند. كـالري  900تـا  600تواند در يك ساعت ها ميورزش
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عت متوسط انجام شود، در كه رويينگ با سر در صورتي    رويينگ
ند. اگر شدت ورزش بيشتر شود، تا سوزاكالري مي 400يك ساعت 

  سوزاند.كالري در ساعت مي 700

ميزان فعاليت در ورزش گلف، كمتر از حد واقعـي  معموالً    گلف
كـالري  400سـاعت گلـف  شـود امـا يـكآن تخمين زده مي

  سوزاند.يم

توان گروهي يا بـا كه مي بسكتبال ورزشي است مفرح    بسكتبال
ها و قدرت استخوان خانواده انجام داد. اين ورزش باعث افزايش

شود. انجام يك ساعت بسكتبال افزايش هماهنگي اعضاي بدن مي
  سوزاند.كالري مي 600

  »ابراهيم كرباليي«

  شاهدانه

حساسيت فيد مدر، ضدالغري، ضديت و مشاهدانه، اين دانه پرخاص
دار كم براي معالجه رماتيسم نفخ است. مصرف شاهدانه به مقضد و

سرفه توصـيه شـده اسـت. تشنج براي درمان سياهعنوان ضدو به
خوردن مقدار كمي از شاهدانه بو داده، براي معده مفيد بـوده و 
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كند. براي رفع رطوبت آن را جمع و نفخ معده را نيز برطرف مي
اب، مقـداري اختياري ادرار توصيه شده كه شب قبـل از خـوبي

  شاهدانه را ميل كنيد.

ن، تشنج، هاي مزمنه براي مبتاليان به رماتيسم، تبمصرف شاهدا    
هاي عصبي و قلبي و خوابي، سردرد و بيماريبي سرفه، سل،سياه

تهيه داروهـاي  تواند مؤثر واقع شود. از اين گياه برايمعده، مي
عصـبي،  كننده سيستم اعصاب و رفع مشكالتي مثل فشارهاي آرام

هاي آسمي اسـتفاده بيش از حد، كار فكري زياد و سرفهاضطراب 
حسـي موضـعي اروي بيشود. همچنين شاهدانه در تهيـه دمي

  رود.كار ميدندانپزشكي به

ر غرغزياد، موجب نفخ معده،  مصرف شاهدانه به مقدار    مضرات
ها و احسـاس راف صورت، خرابـي دنـدانكردگي اطفشكم، پ

ورت، رويه شاهدانه موجـب زردي صـشود. مصرف بيكسالت مي
هاضمه، سردرد و ناراحتي كبد شده ادرار سخت، كم اشتهايي، سوء

مضـر عشـر اثنيو براي مبتاليان به آسم، ماليخوليا، زخم روده و 
  است.

  »كاظم كياني«
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  هاي جسميمراقبت

ان را شـانه ها ريشه موهايتبا انگشت    ماساژ سر براي تقويت مو
سـمت هدهيـد، بسر فشار مي كه به پوستكنيد. دست را در حالي

ها ماساژ دهيد. تمام ها را با سر انگشتفرق سر برده و تا كنار گوش
دوران كوچـك ماسـاژ  سطح جمجمه را با نوك انگشتان به حالت

ا ماساژ دهيد دهيد. با شست هر دو دست، از گوشه سر تا پس سر ر
  هم ملحق شوند. تا هر دو انگشت به

ن و مالش دادن بيش از حد موها زدچنگ    چنگ زدن زياد موها
  شود.مي هاباعث سست شدن ريشه مو خصوص در حالت خيس،به

اي پنبه به تازه را با قطعه آبليموي    خواص آبليمو براي صورت
شده و صورت  خود بماليد، خواهيد ديد كه چربي پوست كم صورت

شود. وقتي آبليمو را به پوست ماليديد، آن را در نرم و لطيف مي
سپس صـورت را بـا آب  و وا قرار دهيد تا خشك شوده تمجاور

  خنك بشوييد.

هاي سال حتي زمستان و در تمام فصل    هميشه ضد آفتاب بزنيد
  بنفش آفتاب استفاده شود. اشعه ماوراي در داخل خانه هم بايد ضد
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  ت.ترين آسيب رسان به پوست اسرشيد، شايعخو

بد خوابيدن،  بد ايستادن، بد نشستن و    نحوه نشستن و خوابيدن
مشكالت عضالني و استخواني در ناحيـه گـردن و كمـر ايجـاد 

كند. به فكر اصالح نحوه ايستادن، نشستن و خوابيـدن خـود مي
تا بتوانيد باشيد. هميشه و همه جا از طرز ايستادن خود آگاه باشيد 

  ن عادت كنيد.به درست ايستادن و درست نشست

هاي كنار پله ها، از نردههنگام باال رفتن از پله    هاباال رفتن از پله
استفاده نكنيد. اين عمل سرعت سوزاندن كالري در بدن را كاهش 

  هايتان آزاد باشد.ع باال رفتن از پله بهتر است دستدهد. موقمي

هاي غلبه بر فشـارهاي عصـبي و ترين راهسادهيكي از     دويدن
اي است و به هيچ نوع دويدن است. دويدن كار بسيار سادهرواني، 

آن  متر، اثر مفيد 200صي نياز ندارد. با پيمودن اولين آموزش خا
  شود.معلوم مي

هـاي گشتان پا بـه دليـل اسـتفاده از كفشان    كفش و سالمتي
اريـك و هاي پاشنه بلند، ب. كفششوندنامناسب و تنگ، بدشكل مي

  وان جذاب است ولي براي استفاده روزانه ـتيز گرچه براي باننوك
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  مناسب نيست.
  »مقدمفرح كاللي«

  بهمن تبسم

  :دانـي لسله صفويه هرچـه ميراجع به انقراض س«معلم تاريخ
حسين كه درس را بلد نبود، با بي اعتنايي تمام، سرش  »شرح بده.
ت موضوع هر قدر كمتر صحب آقا! راجع به اين«فت: و گرا خاراند 

ها حرف نيست پشت سر مرده خوب عالوه، اصالًشود، بهتر است! به
  »بزنيم.

 ن نظامي آلمان كـه پرسـيده بودنـد: هيتلر در جواب سردارا
پاسـخ  »طرف را چگونه توجيه خواهيد كرد؟به ممالك بي حمله«

ماند تا از ما توضيح نمي پيروز شديم، مرجعي باقي وقتي ما«داد: 
  »بخواهد!و توجيه 

 قدري من به«كردند. اولي: گو ميودو مرد دروغگو با هم گفت
 در تقليد صداي مرغ مهـارت دارم كـه وقتـي ايـن صـدا را در

آيند و اطرافم جمـع دوان پيشم ميها دوانجوجه آورم، تماممي
ر تقليـد قـدري دكه چيزي نيست، من بهاين«دومي:  »شوند.مي
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ها صـداي خـروس شـب صداي خروس مهارت دارم كه وقتـي
  »كند.آورم، آفتاب طلوع ميدرمي

 اي به قصد خودكشي، خود را در اسـتخر در تيمارستان ديوانه
مأموران او را نجات دادنـد امـا روز بعـد، خـود را از  انداخت.

كشـيده او را  كرد. دو ديوانه وقتـي جسـد دار درختي آويزان
دومـي:  »ه است.ببين، باز هم خود را دار زد«اولي گفت: ديدند، 

جا آويـزانش افتاده و خيس شده بود، اين ديروز چون در استخر«
  »اند تا خشك شود.كرده

  :ام كـه وقتـي ام را طوري تربيت كـردهمن سگ خانه«اولي
يـزي كـه چاين«دومـي:  »!ندزر ميخواهد وارد اتاق شود دمي

  »د دارد.نيست، سگ خانه ما كلي

 آقا، قطـار «آهن رفت و گفت: ئيس ايستگاه راهمسافري نزد ر
ي حركت قطـار هايي را كه براپس ساعت شما هميشه تأخير دارد
اگر «رئيس ايستگاه جواب داد:  »ارند؟اي دمعين كرديد چه فايده

 »شود؟الن انتظار براي چه ساخته ميقطار هرگز تغيير نكند، پس س

 آيا در ده شما مردان بزرگي «اي ده پرسيد: خبرنگار از كدخد
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آقـا، «كدخدا پس از مدتي فكر جواب داد:  »اند؟دنيا آمدههم به
  »رد!آيد نه مدنيا ميدر ده ما هميشه بچه به

 توقف كرد، خـانمي پشـت آن  ها اتومبيليسر يكي از چهارراه
ار نشسته بود. ابتدا چراغ قرمز بود، بعد زرد و بعد سبز شد. بعد ب

ديگر قرمز، زرد و سبز اما اتومبيل خانم از جاي خود تكان نخورد. 
شوخ طبعي بود، جلو آمد و گفـت:  باالخره پليس چهارراه كه مرد

  »هاي ما را نپسنديديد؟!كدام از رنگ ببخشيد خانم! هيچ«




