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  چالشي در برابر غرور بشر

 بهار امسال، يك بهار خاص در طول تاريخ ايران و جهـان اسـت!

 هـاييا يك قـرن آينـده در كتاب سال 50هاي بعد در نسل يقيناً

ري هجـ 1399باره سـال و جهان، مطالب مهمي دراريخ ايران ت
براي مثال، به آنان گفتـه  ميالدي خواهند خواند. 2020شمسي و 

چند ميليـارد  شود: يك ويروس كوچك ميكروسكوپي، زندگيمي
در  را دگرگون كرد و پس از فجـايعي كـه زمينانسان ساكن كره

الدي، دامن همـه ميقرن بيستم  هاي جهاني نيمه اولجريان جنگ
 ويروسي ناچيز توانست باليي بزرگ را بر سـر ؛كشورها را گرفت

  همه مردم جهان نازل كند.

اين بال در حالي گريبان مردم جهان را گرفت كه هيچ تفـاوتي     
زرگ و پير و و زن، كوچك و ب بين فقير و غني، قوي و ضعيف، مرد

دسـتيابي بـه عيان پيشـرفت و كدام از مدجوان قائل نشد و هيچ
را از چنگـال آن هاي مدرن پزشكي هم نتوانستند خـود فناوري

باره منشأ و چگونگي انتشار اين ويروس و در كسنجات دهند. هر
گير شدن آن ظرف مدتي بسيار كوتاه ساير جزئيات مربوط به همه

ايـن  در سراسر دنيا، نظر و عقيده خاصي دارد اما مـن معتقـدم
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 هاي جاني و مالي كـهمنفي و خسارت با وجود همه ابعاد ويروس

قت را به روشـني و جاي جهان بر جاي گذاشت، يك حقيدر جاي
بود جـز آن حقيقت چيزي ن رخ افراد بشر كشيد وشفافيت تمام به

 ؛ها در برابر خـالق توانـاي هسـتيضعف و ناتواني ذاتي انسان
خواهند در جهان نمي هرچند كه بسياري از صاحبان قدرت و ثروت

ه اين ناتواني اعتراف كنند اما انكـار افـراد نـادان، خورشـيد ب
  كند.درخشان را خاموش نكرده و نمي

هاي هاي ستمگر، شـعلهدولت خواهي برخيدر زماني كه زياده    
كرده بود و هـر روز  جنگ و كشتار را در گوشه گوشه جهان روشن

نـان طلبي آراد بشر در برابر تيغ طمع و قـدرتعده زيادي از اف
 ظـاهراً ريختند، ويروسـيهاي پاييزي بر زمين ميهمچون برگ

ه چنـان ب هاي توخالي راهاي پوشالي و طبلمقدار، اين قدرتبي
جاي فكر كردن بـه ها انداخت كه بهگردابي از مشكالت و مصيبت

هر روز بـا  به جان و مال ساير مردم دنيا، اندازيهاي دستروش
 در نهايت مرگ بـر اثـر گسـترشكابوس فروپاشي قدرت خود و 

  ند.اهويروس كرونا دست به گريبان شد

  از در طول و عرض ـتوتـروس سرگرم تاخـهنگامي كه اين وي    
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جهان بود، بسياري از دولتمردان در كشـورهاي مختلـف تأكيـد 
كردند اين ويروس در كشورشان جايي نخواهد داشت و بعضي هم 

عمر اين ميهمـان ناخوانـده در را براي پايان  روز و تاريخ خاصي
يك از آنان جامه عمل بر تن شور خود تعيين كردند اما سخن هيچك

را از  توانـا دانايمشيت ت قدرت آفريدگار و نكرد زيرا آنان دس
غربـي و  كه بسياري از رجـال سياسـيدر حالي ياد برده بودند.

ه دعا و دليل پناه بردن بوابسته به آنان، مسلمانان را به هايرسانه
به محض اينكـه  ؛بالي كرونا به باد تمسخر گرفتند توسل براي رفع

خودشان با اين پديده مرموز و ناشناخته مواجـه شـدند، اعـالم 
  كردند براي نابودي آن بايد دست به دعا شد.

اي همچون بسياري ديگر پديده صرف نظر از اينكه ويروس كرونا    
حقيقت انكار ناپـذير، لـزوم  ماساز بشر اها بود يا دستاز بيماري

اي مـاوراي دهها به ناتواني خود در برابـر ارااذعان همه انسان
پلكان  (ع)رسد در دوراني كه فرزندان آدمنظر ميبه بشري است.
ابان، كنند و اين پيشرفت شتو فني را با سرعت طي مي ترقي علمي

نـد و ي الزم است تلنگري بخورگاه ؛آنان را به شدت مغرور كرده
به جايگاه خود در جهان هستي بينديشند و به اين بـاور  ايلحظه
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جمع  قلبي برسند كه اگر دانش و عقل ميلياردها انسان را كنار هم
اي ناچيز هـم قادر مطلق حتي ذره كنند، باز هم در مقابل خواست

بديهي، همان چيزي است كه ما  روند. اين امر ساده وشمار نميبه
خواهيم زنـدگي اعتقاد داريم و با تكيه بر آن ميمسلمانان به آن 

اضي همراه با كرامت و شرافت در دنيا داشته باشيم! به حق خود ر
ه اميد رسيدن به روزهاي ب !يمشباپذير باشيم، نه ستم كنيم و نه ستم

  سالمتي جسم و روح بر زندگي بشر! حاكميت
  »سپيدار«

  به دل نشست!

ن پابرجـا بمانيـد، ديگـري را توانيد براي اينكه خودتـانمي* 
  كنيد. كنريشه

حال ان مـا را بـهباشد اگر ديگـر العادهتواند فوقزندگي مي* 
  خودمان بگذارند.

تان را تغيير دهـد ولـي بـه به لبخندتان اجازه دهيد تا دنياي* 
  زه ندهيد لبخندتان را تغيير دهد.تان اجادنياي

عـين مخالفـت بـا ن است كه در هاي ذهن فرهيخته آاز نشانه* 
  اي، به آن احترام بگذارد.عقيده
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كه هـر  ؛كند، خياطم استتنها كسي كه با من درست رفتار مي* 
يـرد. بقيـه همـواره بـه همـان گهاي جديدم را ميبار اندازه

خودم را با آنهـا  كنند و توقع دارندهاي قبلي من فكر مياندازه
  تطبيق دهم.

بلكه بـه  ؛ود نداشته باشدنيست كه مشكلي وج خوشبختي، اين* 
  معني توانايي برخورد با مشكالت است.

كفاره گناهان بزرگ، رسيدگي به مشكالت مردم مصيبت ديـده * 
  است.

د و نـه ماند خوشبختش كننـقوي، كسي است كه نه منتظر مي* 
  دهد بدبختش كنند!اجازه مي

كلمات خود را براي كساني كه فقط سزاوار سكوت شما هستند، * 
  ندهيد. هدر

خواهيد، از جنگيدن با افكارتـان دسـت اگر آرامش ذهني مي* 
  برداريد.

د! ديگـران، آزار ندهيـ هاي منفـير حرفخاطخودتان را به* 
تان، جا را براي آمدن افـراد حذف كردن افراد منفي از زندگي

  كند.مثبت باز مي
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  تحسين. عاممألوت توبيخ كن و در دوستانت را در خل* 

 »احـوالم«جز به ام نوشتهل، همه چيز را در شناسنامهاحواثبت* 

  را.
  »گردآوري، ايران پرنده«

  تاريخ، گواه نفي تحريف قرآن

غير مسلمانان قرآن از روز نخست نزول، مورد عنايت مسلمانان و 
محافظ قرآن بود و پيوسـته  شخصاً (ص)بوده و هست. پيامبراكرم

لمانان موظف بودنـد داد و مسدستور حفظ، ثبت و ضبط آن را مي
ت و حفـظ كننـد. آنهـا از قـرآن آيات اين كتاب آسماني را ثب

هاي ا را در صـندوق يـا كيسـهمتعددي تهيـه و آنهـ هاينسخه
زمـان  كردند. از همانهاي خود نگهداري ميمخصوصي در خانه

اج ، مسئله حفـظ قـرآن رو(ص)يعني در دوران حيات پيامبراكرم
هاي ، نسـخه»حافظـان قـرآن«وان عنشماري بهيافت و عده بي

متعددي از قرآن را تهيه و در اقصي نقـاط كشـورهاي اسـالمي 
  توزيع كردند.

دانشمندان اسالمي نيـز نقـش  عالوه بر توده مردم، بزرگان و    
مهمي در حفظ قرآن داشتند. هر يك از علماي اسالمي كه قدمي 
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 مي، صرفاًود. بسياري از علوم اسالداشت، راهنمايش قرآن ببرمي

هـاي وجود آمـده و دانشبه حقايق قـرآن بـه با هدف رسيدن
 ؛نان منتشر شده استفراواني از قرآن نشأت گرفته و در بين مسلما

رآن بودند و آن را اين، دانشمندان اسالمي همواره نيازمند قبنابر
  دادند.زندگي و كاري خود قرار مي هايدر رأس برنامه

يرفتن قرآن از سوي مردم و افكار : شرط پذضرورت تواتر قرآن
 عمومي، متواتر بودن آن است. قرآن در هر حرف، كلمه و حتـي

يعني همه مسـلمانان  ؛ت و سكناتش نيز بايد متواتر باشددر حركا
صورت همگاني نقـل كـرده به دست و سينه به سينهآن را دست به

نكـه باشند. از اين رو، آنچه در زمينه تحريف گفته شده مبني بر اي
مردود است و  ؛قرآن بوده فالن كلمه يا فالن جمله، در گذشته جزو
و مورد اتفاق علما بوده و  اصل تواتر، يكي از مسائل ضروري اسالم

  است.
  »گردآوري، دكتر مريم گوهري«

  سال بعدبيست

ميالدي، جمعي از استادان دانشـگاه هـاروارد در  1953در سال 
التحصـيالن آن ادي از فارغه، تحقيقي را روي تعـداياالت متحد
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التحصـيالن، از آنـان انجام دادند. در مصاحبه بـا فارغ دانشگاه
يـا  شان مشخص، تعريف شده و شفاف هستافپرسيده شد آيا اهد

سال بعـد، در سـال بيست خير. تنها سه درصد پاسخ مثبت دادند!
ه آن افـراد ترتيـب داد با هاييميالدي، بار ديگر مصاحبه 1973
 سال قبل اين بـود:با بيست هامصاحبهاين يجه مقايسه نتايج شد. نت

ن را نوشـته بودنـد، در شابل، اهدافسال قيستب درصدي كهسه
  تر بودند.صد ديگر، بسيار ثروتمندتر و موفقدر 97مقايسه با 

: ماجراي ذكر شده، به وضوح نشان دهنده اهميـت اصل موفقيت

تان آنها م نوشتن اهدافاست. الزم است هنگانوشتن دقيق اهداف 
مشخص كنيد، زمان دقيق تحقق آنهـا را تعيـين كنيـد و  را كامالً

بنويسيد كه در ازاي رسيدن به آن اهداف، دوست داريـد از چـه 
روز پوشي كنيد. بايد اهداف نوشـته شـده را هـر چيزهايي چشم

 هنـوز از تحقـق آن اطمينـان كه بخوانيد. اگر هدفي را نوشتيد

هاي رسيدن به ن مداوم آن، باورتان تقويت و راهواندنداريد، با خ
  شود.آنها پيش رويتان هموار مي

  »مرجان توكلي«
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  باد نوروزي

  به بستاني ود خاطربهار آمد كه هر ساعت، رَ

  هر مرغي به دستاني به غلغل در سماع آيند 

  عيسي است پنداري نسيم باد نوروزيدمِ 

  يحانيكه خاك مرده باز آيد در او روحي و ر

  والن و خراميدن درآمد سرو بستانيبه ج

  تو نيز اي سرو روحاني بُكن يك بار جوالني 

  زند گويييي پري رويي به چوگان ميبه هر كو

  افتد چنين گوي زنخدانيبه چوگانم نمي 

  ي باغبان، سروي به باالي دالراممبيار ا

  كه باري من نديدستم چنين گل در گلستاني 

  مرا از دست تا آن گهچشم نگذاري  تو آهو

  كه همچون آهو از دستت نهم سر در بياباني 

  دانمال حسن رويت را صفت كردن نميكم

  چه خواهند گفت حيراني؟ مانمكه حيران باز مي

  ست اگر دل را مرادي هست و مطلوبيوصال تو

  كنار توست اگر غم را كناري هست و پاياني
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  كن قصه كوته »سعدي«جان آمد كه طبيب از من به

  دانم برون از صبر، درمانيكه دردت را نمي
  »سعدي شيرازي«

  بخشش

كه مردي ثروتمند  »چانددوني«، سوزني را به »گوروناناك«روزي 
ديگر به او پس بدهد.  داد و خواست كه آن سوزن را در دنياي بود

كنم اين سوزن را پس بگيـر چـون مـن خواهش مي«چاند گفت: 
گوروناناك با محبت به  »از دنيا ببرم. م همراه خود، چيزيتواننمي

شـدي، هنگامي كه راهي آن سـفر نـاگزير «ت و گفت: سياو نگر
ايـن، ها ثروت تو چه سودي برايت خواهد داشت؟ با وجود ميليون

  »افزايي!تو همچنان بر دارايي خود مي

 اين پيام خردمندانه در قلب چاند جا گرفت و به پاي گوروناناك    

من متوجه شدم كه با دستان خالي به آن سفر نهايي « افتاد و گفت:
گوروناناك به او گفت:  »بكنم؟ روم! حال به من بگوييد چه بايدمي

نام خدا را تكرار كـن و دارايـي خـود را در راه خـدمت بـه «
  »ديدگان صرف كن.و ستم نيازمندان

  توانيم به د است كه ميـداونـهاي خترين نعمتثروت، از بزرگ    
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مك آن دعاهاي خير نيازمندان را بدرقه راه خود كنيم و همواره ك
مد حاصل آد، بلكه درو سرزنده باشيم. سرمايه خود را نبخشي شاد

تان را ببخشيد تا بدين ترتيب بتوانيد هميشه ببخشيد نـه از سرمايه
 مد را برداريد و بقيه راآآن در در يك مدت كوتاه. نياز خودتان از

  روي اخالص، نه از روي ريا و منت. بخششي از ؛ببخشيد

  ي نيستـز ولـاحبي را جـروت صـز ث

  ي نيستـت دلـهر انفاقـس بـرا پـچ

  رضـي قـدهب ميـز انفاقت به صاح

  دهي، صد برتري هستكه چون يك مي

  .در اين بيت به معني پروردگار استصاحب * 
  »صابر قاسمي«

  شاپور ساساني و آهنگر

يبايي را كه ساخته بود، شمشير بسيار ز در تاريخ آمده كه آهنگري
چه مـدت «پيشكش كرد. شاپور از او پرسيد:  شاه ساسانيبه شاپور

سـال يك«آهنگر گفت:  »اي؟ساختن اين شمشير صرف كرده براي
اگر قرار باشد يك شمشير معمـولي و بـدون «گفت:  شاپور »تمام.

گـر آهن »ازان بسازي، چقدر زمان الزم اسـت؟تزيينات براي سرب
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آيا اين شمشير كه به «شاپور گفت:  »حداكثر چهار روز.«پاسخ داد: 
 بيشتر از شمشـيرهايي دارد كـه بـراي من هديه كردي، قدرتي

چ تفاوتي با خير، اين شمشير هي«آهنگر گفت:  »سازي؟سربازان مي
 »و شايسته كمر پادشاه اسـت! فقط زيباتر ؛شمشيرهاي ديگر ندارد

تقديم اين پيشكش سپاسگزارم اما من از تو از تو براي «گفت:  شاپور
خاطر داشـته خواهم نه براي خودم. بهشمشير براي سپاهيانم مي

ش باشد چه رسد جان خوي تواند نگهبانشمشير، نميباش سرباز بي
  »به حفظ كيان كشور!

  درخواست فرشتگان

آيـا «رشتگان را شنيد كه به او گفتند: روزي لقمان حكيم، صداي ف
اگر «وي گفت:  »از طرف خدا روي زمين قضاوت كني؟ خواهيمي

كنـد و خدا به من كمك مي خدا امر كند، تسليم امر او هستم زيرا
اما اگر در انتخاب آزاد هسـتم، مـن  ؛دهدمرا از لغزش نجات مي

  »چرا؟«فرشتگان گفتند:  »خواهم.سالمتي را مي

عـين  در ؛قضاوت ميان مردم بسيار دشوار اسـت«لقمان گفت:     
حال، محاسبه الهي هم سخت و دقيق است. قضاوت ميان مردم اگر 
بر اساس حق باشد، بسيار خوب است زيرا انسان با ايـن قضـاوت 



 
14

كند اما اگر در تشخيص حق ماند و نجات پيدا ميصحيح، سالم مي
دهد. كسي كه اشتباه كند، راه رسيدن به بهشت را نيز از دست مي

شد، كـارش در جهـان بـاقي ته باشاند در دنيا مسئوليت سنگيني
اي از د، نه بهرهده حترجيبر آخرت  تر است. كسي كه دنيا راآسان

فرشتگان از درك و فهم  »داشت و نه نصيبي از آخرت!دنيا خواهد 
لقمان تعجب كردند. صبح روز بعد، هنگامي كه لقمـان از خـواب 

  بيدار شد، قلبش لبريز از حكمت شده بود.
  »علي صالحي«

  ام به گام تا خواب آرامگ

ه زندگي بسـياري از روزان چرخه    الگوي ديگري را بيازماييد
كرديم كه ساعت نيست. اگر در جايي زندگي مي 24 اًقدقيمردم، 

غارنشينان، در آن  ساعت و نور خورشيد وجود نداشت مثل زندگي
روزانـه يـك سـاعت بيشـتر  اي بودنـد كـه حتمـاًحالت عده

تان استفاده اين موضوع براي تغيير الگوي خوابخوابيدند. از مي
كنيد. در مدت يك هفته، هر شب يك ساعت ديرتر بـه رختخـواب 

از آن، هر شب يك شويد كه پس برويد. اگر دقت كنيد، متوجه مي
  تان خواهد گرفت.ساعت زودتر خواب
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نظم است، دلـيلش تان ناماگر خواب    معيارها را فراموش كنيد
عي هستيد. مطمئن باشـيد غير طبي در شرايطي تماًاين نيست كه ح

اي هستند كه وضعيتي مشابه وضعيت خـواب شـما را هميشه عده
نظمي خواب، امري موقتي بي دارند. در بيشتر مواقع، اين حالت

  آيد.شما مي سراغست و خواب منظم و راحت دوباره بها

 و سـر اي شلوغ و پراگر در خانه    دتان استراحت بدهيدبه خو
توانيد از اين راهكـار قبـل از خـواب كنيد، ميصدا زندگي مي

سـاعت را بـه خودتـان و نيماستفاده كنيد: به اتاق ديگري برويد 
از با  اختصاص دهيد. با افكار خود تنها باشيد، بدون هيچ محركي.

ديق خواهيد كرد كه خواب پس از مدتي تص خود بودن لذت ببريد!
  تر شده است.شما راحت

آرامي و مشكالت خواب و وجود چربي نا    خود برسيد اندامه ب
هاي بدن كه از بخش يكي در بدن، اغلب با هم همراه هستند. زياد

به همين دليل، شود، انتهاي زبان است. بنا چربي در آن ذخيره مي
پف كردن و اختالل خواب با چـاقي همـراه در اغلب موارد، خرو

خوابيـد، هسـتيد، بهتـر مي در حال كم كردن وزن است. وقتي
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تواند عالوه بر حل مشكل اضـافه وزن و اين، گرفتن رژيم ميبنابر
هاي قلب و عـروق، مشـكل ه ناشي از آن و بيماريخطرات بالقو

  اختالل خواب را نيز از بين ببرد.آرامي و نا
  »سپيده خليلي«

  با سرعت حركت نكنيد!

قيمت خود، نمندي سوار بر خودروي جديد و گراروزي مرد ثروت
گذشـت كـه ناگهـان سرعت از خيابان كم رفت و آمـدي مي با

خيابـان،  اي از بين دو اتومبيـل پـارك شـده در كنـارپسربچه
اي از سـپر سمت او پرتاب كرد! آجر بـه گوشـههب جري راآپاره

اتومبيل او خورد. مرد پايش را روي ترمز گذاشت، سريع پياده شد 
طرف پسرك رفت تا او را ه است. بهد كه اتومبيلش صدمه ديدو دي
كـرد، بـا شدت گريه ميكه بهسختي تنبيه كند. پسرك در حاليبه

رو، جايي يادهسمت پان توانست توجه مرد عصباني را بهتالش فراو
زمين افتاده بود، جلب ادر فلجش از روي صندلي چرخدار بهكه بر
  كند.

ندرت كسي از آن اينجا خيابان خلوتي است و به«پسرك گفت:     
كند. هرچه منتظر ايستادم و از رانندگان كمك خواستم، عبور مي
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زمين وي صندلي چرخـدارش بـهكسي توجه نكرد. برادرم از ر
افتاده و من قدرت كافي براي بلند كردنش را ندارم. براي اينكـه 

مرد  »آجر استفاده كنم.توقف كنم، ناچار شدم از اين پارهشما را م
رفت. او بـرادر فرو  شد و به فكرثر أمت هاي پسرك،فحر با شنيدن

و بـه راه  اش نشاند و سوار ماشـينش شـدپسرك را روي صندلي
  افتاد.

حركت نكنيد كه ديگران مجبور  نتيجه: در زندگي چنان با سرعت
پرتاب كننـد! از  آجرتان پارهبراي جلب توجه شما به طرف شوند

  .تان بيشتر دقت كنيداين پس به اطراف
  »رميونآاميررضا «

  ادب هديه دادن

هاي پسنديده ايرانيان، هديه دادن است. از ديربـاز يكي از رسم
هاي مختلف از جمله سـالروز تولـد، ازدواج، نيان به مناسبتايرا

يلي، استخدام، ترفيـع التحصولد فرزند، خريد خانه جديد، فارغت
 ؛دادنـدموارد متعدد ديگر هديه مي اداري، آشتي ودرجه يا پست

آنكه نياز به گفـتن باشـد هديه دادن، عالقه و همدلي را بي زيرا
و تحكيم روابط خانوادگي  دهد و موجب استحكام دوستينشان مي
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كند از جملـه ايـن شود. هديه دادن، چند هدف را دنبال ميمي
  موارد:

كند اعالم مي دهنده به وسيله هديه دادن، به طرف مقابلديه ه    
او حضور فيزيكي نداشته، به  به او عالقه دارد و حتي زماني كه كه

 كار خود به مناسبتدارد با اين يادش بوده است. هديه دهنده قصد

خريد خانه يا ازدواج، در تأمين هزينه خانه يـا سـاير احتياجـات 
 طريق و غير مستقيمو از اين زندگي با هديه گيرنده مشاركت كند

با دادن هديه، به طـرف مقابـل  رد مورد نظر مساعدت نمايد.به ف
 تولـد شود كه از اتفاق پيش آمده براي او مثل نامزدي،اعالم مي

هاي اجتماعي و اداري خوشحال هستيم. بـه فرزند، ترفيع در رتبه
شود كه آرامش و خوشحالي عبارت ديگر، به او اين پيام داده مي

ني روي من حساب كني. هديـه تواتو باعث شادي من است و مي
بهبود كيفيت معاشـرت  ها وموجب تقويت و استمرار دوستي دادن
  شود.مي

  هنگام هديه دادن بايد نكات زيادي رعايت شود:

 قه هديه گيرندهقيمت باشد اما بايد سليقه و عالهديه نبايد گران 

  را در نظر گرفت.
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 قطـع  و به يكديگر، موجب كم شدن معاشرت دادن هديه گران
عيـت اجتمـاعي، جنسـيت و شود. سعي كنيد سن، موقارتباط مي

هـا نده را در نظر بگيريـد. بـراي خانمسطح تحصيالت هديه گير
بهترين هديه، طال، گل يا ظروف و اشياي تزيينـي اسـت. بـراي 

شـلوار وگل، كتاب، ساعت يا پارچه براي كتتوانيد آقايان هم مي
  تهيه كنيد.

 يك ميهماني از سوي ميهمانان آورده شـده،  هايي كه درهديه
ه در حضور آنها باز و ديده و از ايشان تشكر شود. البته اگر هم بايد

د، نبايد هديه ديگران انان و حاضران در جمع هديه نياوردهميهمان
  عمومي در چنين مواردي كافي است. تشكر ؛هم باز شود

 بازي شان اسـبابها را داريد، براياگر قصد هديه دادن به بچه
  ها مناسب نيست.عنوان هديه به بچهد. دادن پول بهببري

 ،؛ خريد خانه يا شادباش ازدواج اسـت اگر مناسبت دادن هديه
فرد را تأمين كند مثل هاي تهيه كنيد كه قسمتي از نيازمندي چيزي

ي فرهنگي به مراتب هااي براي جهيزيه يا منزل. هديهخريد وسيله
  تر است.خشبهتر و اثرب

  سعي كنيد تا حد امكان هديه را كادوپيچ كنيد تا باز كردن آن  
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  هيجان و جذابيت بيشتري براي طرف مقابل داشته باشد.

 اين، بايد بـا خود هديه است. بنابر شيوه هديه دادن، مؤثرتر از
و  باشد نه با منت »از ته دل«قول معروف مال تواضع، محبت و بهك

  رياكارانه.

 تابلوي زيبا و مانند آن،  هايي كه ماندگار باشد مثل كتاب،ههدي
ن و عالقـه بـي مانند و ارتباطها در خاطر طرف مقابل ميتا مدت

  كنند.تر ميطرفين را عميق
  »خسرو اميرحسيني«

  نرود ميخ آهنين در سنگ!

الزم به توضيح  كارواني به قصد تجارت، از ايران عازم يونان شد.
هر كارواني كه به قصد تجارت عـازم سـرزمين در گذشته،  است؛

كردنـد و چند شتر و اسب كرايـه مي شد، مسافرانشديگري مي
كاالهايي كه قصـد فـروش آن را داشـتند، بـار آن حيوانـات 

ضي از مسيرهاي كوهستاني شدند. در بعكردند و عازم سفر ميمي
كردنـد، ها حملـه مياي دزد و راهزن به اين كاروانگاهي عده

صـاحبان  كردنـد،دزديدند و اگر مقاومـت ميشان را ميموالا
مسافران آن كاروان بـه سـالمت بـه  اما كشتند.كاالها را هم مي
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ا كاالهاي خود معاوضه كردند يونان رسيدند و كاالهاي يوناني را ب
سمت ايران به راه افتادند. در مسير بازگشت بودند كه در دام و به

هايشـان تادند و تمام امـوال و داراييي افيك گروه راهزن يونان
  كاروانيان را هم گرفتند. هايشد. راهزنان حتي شترها و اسب غارت

اي يچ فايـدهتاجران هرچه گريه و ناله و التماس كردنـد، هـ    
 دانستند.نداشت چون راهزنان يوناني بودند و زبان فارسي را نمي

اي قمان گوشـهحكيم هم حضور داشت. لندر ميان مسافران، لقما
كـرد. تـاجران نـزد نشسته بود و رفتار غارتگران را مشاهده مي

ها صحبت كن، شايد سخني تو حكيمي! با اين«گفتند:  لقمان رفتند و
و حداقل شـترها و  رحم آوردزبان تو دل دزدان را به آميز ازپند
چه كسي حرف بزنم  با«لقمان گفت:  »هاي ما را باز گردانند.اسب

ده! اگر نصـيحت و شان پند دهم؟ دل اين افراد سنگ شو به كدام
قدر سنگدالنه دارايي مردم را اندرز در دل اينها راهي داشت، اين

ارد زيرا نـرود اي نديچ فايدهكردند. حرف زدن من هغارت نمي
  »ميخ آهنين در سنگ!

دليل نـاداني، هـيچ كـه بـه المثل در مورد افرادياين ضرب    
  رود.كار ميكنند بهمينصيحتي را قبول ن
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   ه بخوردـانـي را كه موريـآهن

  قل، زنگـنتوان برد از او به صي

  چه سود خواندن وعظ؟ دلسيه با

  گـين در سنـرود ميخ آهنـن

آب بـه  مشابه اين مثل، در آهني و كليد پشمي! آهن سرد كوفتن،
  كوبيدن. ريسمان بستن، مشت بر سندان

  سپيد در فرانسهعصاي

عصاي سپيد در كشور فرانسه  امات و توجهات به موضوعاولين اقد
هنگامي كـه در جريـان يـك  ؛گرددميالدي برمي 1930 به سال

د. خانم گيلي مالقات اتفاقي، جرقه توجه به مسائل نابينايان زده ش
اي از شهر پاريس، پايتخـت فرانسـه زنـدگي (جيلي) در منطقه

ا نابينايـان و وها بكرد كه در آنجا رفت و آمد و برخورد خودرمي
وي بـا  دليل اين تصـادفات فـراوان بـود.مصدوم شدن آنان به

به آنان،  توجهي همگانيده اين مشكل بزرگ نابينايان و بيمشاه
  شد به اين گروه از افراد جامعه كمك كند. مندالقهع

و راننـدگي در پـاريس در  هاي قرمز راهنمـايياولين چراغ    
هاي بزرگ نصب شده بود. گيلي يابانآن هم فقط در خ 1923سال
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ديد افراد نابينا در تردد با مشكالت و خطرات زيـادي از اينكه مي
ا هي براي رفت و آمد آنان در خيابانو هيچ وسيله كمك ندامواجه

در معابري كه پلـيس  زمان فقط آنوجود ندارد، ناراحت بود. در 
شدند، به ه ميحضور داشت و نابينايان با چوبدست در خيابان ديد

در بقيه معابر پاريس، اوضـاع  كردند اماآنان براي تردد كمك مي
رو ديدگان بينايي با خطرات زيـادي روبـهگونه نبود و آسيب اين

  بودند.

مانت براي اينكه خانم گيلي را به هدفش كه رسـميت خانم هربر    
جلـب توجـه ايـان و ننابي دادن به كاربرد عصاي سپيد از سـوي

هاي معابر بود نزديك كنـد، بـه روزنامـها و عابران در خودروه
هاي او در مطبوعات چاپ كم مطالب و نامهمختلف نامه نوشت و كم

به اين امـر شان توجهشد تا اينكه پليس و رئيس شهرباني پاريس، 
پليس پـاريس زمان، شهردار و رئيس جلب شد. خوشبختانه در آن

اين امر موجب شـد اقـدامات از حاميان حقوق نابينايان بودند و 
  گيلي زودتر به نتيجه برسد.

در ابتدا بعضي از خيرين از صحبت كردن در باره لزوم حمايت     
ــان و از عكس از ــدروها نابيناي ــي تن ــالي برخ ــل احتم العم
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ي، هاي برجسته و معروف اجتماعحتي برخي شخصيتترسيدند.مي
 اي ازيلي و عـدهنظر كردند اما گاز كمك كردن به نابينايان صرف

هاي هاي منفي و نيز به فعاليتخيران همچنان به مبارزه با نگرش
موضـوع حمايـت از نابينايـان بشردوستانه خود ادامه دادنـد و 

در  1931 روز گسترش يافت تا اينكـه در روز هفـتم فوريـهروزبه
صـورت نمـادين دو عـدد راسمي با حضور تعـدادي از وزرا بهم

دگاني از نابينايان عادي و نابينايـان نظـامي سپيد به نماينعصاي
بـا  سـپيدهـزار عصايشد و اين حركت، آغازگر توليد پنجاهدا 

  حمايت مالي خانم گيلي شد.
  »ابراهيم كرباليي«

  هايي از زنجانناگفته

شـده  و كمتـر شـناخته انگيززنجان، يكي از شـهرهاي شـگفت
كمتر ديده شـده دنبال مناطق بكر و غرب ايران است. اگر بهشمال

  كنيد.گرديد، برخي از آنها را در زنجان پيدا ميدر ايران مي

كسن يا معبد اژدها در واقـع، باقيمانـده : داشكسنمعبد داش
كسـن اني است. در داشفرد متعلق به دوره ايلخمعبدي منحصر به

تراش اسـت)، تركيـب نگآذري بـه معنـاي سـ در زبـانكه (
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كنيد كـه در اني و چيني مشاهده مياز معماري اير انگيزيشگفت
توان نظير آن را يافت. پس از حملـه مغـول بـه كمتر جايي مي
هاي پادشاهي كه ريشه مغولي داشتند، به مرور زمان ايران، سلسله

سـعي  شيفته فرهنگ و معماري ايرانـي شـدند و شـاهان آنهـا
از كردند نام و هويت ايراني براي خود برگزينند. ايلخانيان نيز مي

صر معماري توان عنااين قاعده مستثني نبودند و به همين دليل مي
در  كسـن كـهنظير اژدها در داشهاي بيايراني را در كنار طرح

  قرار دارد، مشاهده كرد. »وير«اي نزديكي روستاي زيب

 نامداغي كـه از آن بـهلإ: مجموعه داغيلإمجموعه تفريحي 

ترين ناحيه زنجـان و در اليشود، در شمنيز ياد مي »بام زنجان«
اكـز تفريحـي و دامنه كوه گاوازنگ قرار گرفتـه و يكـي از مر

رود. ايـن مجموعـه داراي تمـام شمار ميگردشگري اين شهر به
شاپ، هاي چوبي، كافيو تفريحي از قبيل آالچيق امكانات رفاهي

سواري، رستوران، آسياب و آبشار مصنوعي است. گاوازنگ، قايق
رجگاه است و در قـديم، يكـي از كه مشرف به اين تفكوهي است 

 هـاگردي و كوهنـوردي زنجانيترين مناطق براي طبيعـتمهم

به يك تفرجگاه كامل تبـديل  رفت. امروزه اين منطقهشمار ميبه
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توانند در آن لحظات خوشي ها و گردشگران ميهخانواد شده كه
اند تـا عث شـدههاي بسيار بافضاي سبز و آالچيق را تجربه كنند.

عده زيادي از مردم اين شهر و مسافران، براي تفريح و استفاده از 
در كنار درياچه  هواي پاك، مشاهده منظره شهر زنجان، قدم زدن

وند و گردي به گاوازنگ برنشيني و رستورانعي و البته كافهمصنو
  اوقات خوشي را تجربه كنند.

  »سوگل رام«

  هاي رنگينچشم

شـكل و شـمايل يـك  ؟شودها مينگيني چشمچه چيز باعث ر
وجـود  هاي بـدنشژني دارد كه در سلول 46كودك بستگي به 

از مادر و نيم ديگـر را از پـدر ها را دارد. كودك نيمي از اين ژن
كند. ها رنگ چشم او را معين مياين ژن و تعدادي از دبرارث مي

ي افـراد بعضـ رنگ هستند اماهاي آبيها داراي سلولتمام چشم
 شـودديگري دارنـد كـه موجـب مي هاي رنگيهمچنين سلول

  نظر برسد.يا ميشي به اي، قهوهير، خاكستهايشان سبزچشم

هاي آبي هستند زيرا بارت ديگر، همه كودكان داراي چشمبه ع    
تا  د،شم آنها وجود ندارد و اگر هم باشهاي رنگي ديگر در چسلول
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اهي اوقات، چشم برخي افـراد د. گكنماهگي رشد نميحدود دو
سبز است زيـرا نصـف  اي يااز آن آبي و بخش ديگر قهوه بخشي

كه نصـف ديگـر آن ا رنگ آبي معمول را دارد در حاليچشم آنه
شوند، دار ميبچه آبيچشمرنگ ديگري دارد. وقتي پدر و مادري 

ين، ابربنـا د.شومي به فرزندشان منتقل هاي سلولي آبيفقط ژن
تي هاي آبي خواهند داشت اما وقرزندان اين والدين چشمتمام ف

اي باشـد، فرزندشـان داراي يكي از والدين داراي چشم قهـوه
هاي اي خواهد شد. رنگ چشـمهايي با مخلوط آبي و قهوهچشم
والديني اي به آبي دارد. حتي هاي قهوهبستگي به غلبه ژن هابچه

ن نيسـت خودشـان ممكـ اي هستند،كه هر دو داراي چشم قهوه
اي را دارا قهوه كافي براي داشتن فرزندي چشم ايهاي قهوهژن

  باشند.
  »محمد شمس«

  عناب

كننده رقيق آور، ضد بلغم و سودا،خلط عناب داراي اثر مدر، ملّين،
براي  خون، دافع اخالط و تصفيه كننده خون است. خوردن عناب

كليـه، كمـر و  هايي مانند برونشيت، درداشخاصي كه به بيماري
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 عشـر،اثني خوني، تصلب شرايين، زخـم روده وآبله، حصبه، كم

سرماخوردگي، ورم كيسه صفرا، كلسترول، تحريكات روده، سنگ 
اوريك، عطش، تپش قلب، فشارخون، صفرا، اوره خون، اسيد كيسه

تواند اثر درماني مي كليوي، خوني و قلبي مبتال هستند، ناراحتي
  داشته باشد.

شـود كـه بـه مصـارف مي درخت عناب، نوعي صمغ گرفتهاز     
خوردن آن به تنهايي يا  عنوان مثال،رسد. بهمي درماني متعددي

در درمـان  در رفع امراض چشمي و با سـركه هاي ديگر،با ادويه
سينه، توصيه  هايبراي درمان بيماري هاي جلدي مؤثر است.جوش

ما، كشمش و انجير اي متشكل از عناب، خرشده است كه جوشانده
عنوان نرم كننده سـينه در گذشته از عناب به تهيه و استفاده شود.

صـورت و امروزه نيز در موارد پزشـكي بهشده است مي استفاده
  شود.خشك مصرف مي

موجـب نـاراحتي معـده روي در خوردن عناب : زيادهمضرات
شـود. ضعف بـدن مي هاضمه، نفخ، بزرگي شكم وخصوص سوءبه

در دسـتگاه  گونه تحريكيمقدار متعادل هيچ عناب تازه بهخوردن 
هاضمه ندارد و از اين بابت براي افـرادي كـه دسـتگاه هاضـمه 
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از  حساسي دارند، ميوه مفيدي است. مبتاليان بـه درد پـا بايـد
اين ميوه كمي ديرهضم اسـت و در  خوردن عناب خودداري كنند.

وگيري از بروز اين براي جل شود.برخي افراد موجب نفخ معده مي
عارضه توصيه شده مقداري عناب را در گالب خيس كننـد و بعـد 

  مصرف كنند.
  »كاظم كياني«

  راهكارهاي خانگي

اي كه كردن لكهبراي پاك    كردن لكه از روي پارچه سفيدپاك
روي پارچه سفيد افتاده، بايد يك برش ليمو را روي لكه بگذاريد و 

داغ را از روي آن تا بزنيد و اتوي  قسمت ديگر پارچه را روي آن
كنيد تا لكـه پـاك شـود. قدر اين عمل را تكرار عبور دهيد و آن

برد. هاي آب سبزي، ميوه، مركب و جوهر را از بين ميآبليمو لكه
كـردن كفـش، كيـف و  براي براق    براق كردن كفش و كيف

دستكش، پوست پرتقال را به آنها بماليد و سـپس پارچـه نـرم و 
  طيفي را به آنها بكشيد تا براق شوند.ل

براي جلوگيري از زنـگ     جلوگيري از زنگ زدن اشياي مسي
  رو ببريد و روي ظروف ف ازـمو را در آب پيزدن اشياي مسي، قلم
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  مسي بماليد.

هـاي روي طرف كردن زنگ براي بر    رفع زنگ از اشياي نيكل
روي ظـرف  كنيـد و محكـم اشياي نيكلي، يك پياز را دو قسمت

روي درهـا و  كردن آثـار انگشـتبماليد. همچنين بـراي پـاك
  ها، از پياز استفاده كنيد.پنجره

براي از بين بردن كرم چوب و حشـراتي كـه     رفع كِرم چوب
هايي كه مورد حمله واقع كنند، بايد به قسمتچوب را سوراخ مي

  شده، پياز بماليد.

يا كيف و كفش سياهي را  براي اينكه كمربند    براق كردن ورني
از جنس ورني ساخته شده جال دهيد و براق كنيد، پيازي را كه  كه

توانيـد دو قسمت شده است به آن بماليد. در ضمن بـا پيـاز مي
ها و تيغه كارد و چاقو را كه زنگ نازكي روي آن را گرفتـه شيشه
  پاك كنيد. است

هاي ن لكهطرف كرد براي بر    ايظروف نقره رفع لكه از روي
ري نمـك شود، كافيست مقداسفيدي كه روي ظروف نقره پيدا مي

   يرـكار، از خمها از بين برود. براي اينروي آن بماليد تا اين لكه
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  توان استفاده كرد.مخصوص نقره نيز مي

هاي جوهر اگر روي لباس شما لكه    فرنگيبري با آب گوجهلكه
شـود. محـو مي فـوراً ؛اليدفرنگي را به آن بمافتاده، آب گوجه

تـوان هـاي آشـپزخانه را ميهاي انجير، ظرفبا برگ همچنين
  خوبي شست و تميز كرد.به

  »مقدمفرح كاللي«

  شاد در بهار

  :زحمت دوهزارتومن به من بده تا ناهار بخورم.آقا، بي«گدا« 

رزه! من خـودم هنـوز ناهـار برو بابا، خدا پدرت را بيام«عابر: 
تومن بـده، ناهـار عيبي نداره، پس چهـارهزار«دا: گ »نخوردم.
  »من باش! مهمون

  :بلـه، «دومـي:  »تان اسـت؟خـدمت راسيگببخشيد، «اولي
دومـي:  »كبريت هم داريد؟ خوام،معذرت مي«اولي:  »بفرماييد.

از آالت و ادوات  بله، اين هم كبريـت! امـا مثـل اينكـه شـما«
  »كشي فقط دوتا انگشتش را داريد!رسيگا

  :آقا، «هوشنگ:  »شه؟هوشنگ، بگو ببينم فيل كجا پيدا مي«معلم
  »شه.جا گم نميقدري بزرگه كه هيچفيل به
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  :نفر اضافه سـوار آقا، شما توي تاكسيت چهار«افسر راهنمايي
آخه «راننده:  »كني؟!كردي، آن وقت با سرعت باال هم حركت مي

عقب توي صندوق نرسم، اون سه نفري كه قربان، اگه زود به مقصد
  »شوند.هستند، خفه مي

  :كه ديگه تو را با احمـد  چطور شده«مردي از دوستش پرسيد
 شدوسـت »بوديـد! بينم، در گذشته شما دو نفر هميشه با هـمنمي

با مردي كه دائم به تو دروغ ميگـه، حقـه  آيا تو حاضري«گفت: 
: مـرد جـواب داد »داره معاشرت كني؟زنه و كالهت را برميمي

  »طور.خوب احمد هم همين«: دوستش گفت »!نه، ابداً«

 دور  »دور زدن ممنـوع«نده اتومبيل بدون توجه به عالمت ران
راننده  »گواهينامه!«گفت:  زد. افسر پليس خودش را به او رساند و

افسـر در حـالي كـه قـبض جريمـه را  »همراهم نيست.«گفت: 
مـراه ه ؛توماندور زدن در محل ممنوع، صـد«گفت:  ،نوشتمي

 نداشـتن آرم عـوارض سـاالنه، ؛توماننداشتن گواهينامه، صـد

وقت يك خط زيـر آن »دودكردن اتومبيل، صدتومان! ؛صدتومان
موقع راننـده اتومبيـل در اين چهار رقم باال كشيد كه جمع بزند.

  »شتيم.سروان، يك نوشابه هم داجناب« گفت:
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  :سوزيخص بر اثر آتشگوييد، اين شمي طور كه شمااين«دكتر 

همـراه بيمـار:  »هايش شكسـته؟پس چرا استخوان ؛مجروح شده
كردن آتـش، چـون چيـزي دكتر، وقـت خـاموشآخه آقاي«

  »با بيل خاموش كرديم. آتش را ؛مان نبوددستدم

  :تـا  ها پيدايت شد! مگر جاي تـوطرفباز كه اين«گداي اولي
چرا، ولـي ديشـب « گداي دومي: »حاال نبش فلكه بااليي نبود؟

 »ام كادو دادم.عنوان هديه سالگرد تولد به نوهاونجا رو به




