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: سالم و خدا قوت. مطالب شماما         8180*** 0088

اخیر نشریه  و خوندم, بحاداله از لحما  یمیموم  و          

طراح  خیل  بهتر شد . خداوند به همام م  شماما           

 دلسوزان اجر دهاد. 

 ماهنامه: سپاس دوست عزیز

: می ن وقتى لحمهمه ممرد ادمما          8180*** 5306

فرامیرسه دل یندن از فیق؛ سخمت رمرازدل یمنمدن         

ازدنیاست،خدایا فقط به عشق  فیقم نه به خاطمردنمیما    

 ازمرد بیزا م.

: سالم. ماهنامتون عالیه و بخاطر ایمن    810*******

یا  فرهن   خوب مانون. یه سوال  داشتم. رو قسات   

 ادیو دل نایشه بجای شاا   هارا ، یه عالمت یا یلاه  

اختصا ی بذا ید؟ به صو ر  یه همر فمردی یمایمان           

ییامکش یلاه دلخواهشو بنویسه و شاا بجای شماما     

 قرا  بدید!

ماهنامه: سپاس از شاا، م  رمونمیمد نمام مسمتم ما              

دلخواهتون  و د  یایان ییامک ا سال ، داخل یمرانمتمز    

 د ج ینید را به جای شاا   شاا قرا  ب یر .

: بز گترین هدیه ای یه میتموان بمه      8105***8188

یس  داد زمان است، هن ام  یه برای یک نور وقمت    

می ذا ید ، قسات  از زندگیتان  ا به او داد  اید یه باز 

یس نای یرید! دقت ینید یه دا ید برای چمه یسم         

 وقت می ذا ید

: باعرض ادب سالم    ضان عمرض     8180*** 0088

خسته نباشید س   شود مطالب  یه ازدوستان چما     

میشود د ددل خودشان نباشد بلکه برگرفمتمه از د د       

 جام ه باشد  را ماهنامه جوالن ا  ربلیغات انها نشود 

ماهنامه: سالم و سپاس دوست گرام ، حق با شااست  

 و س   ما بر رغییر  ویه خواهد بود.

: اینکه انتها  داشته باش  ادما باهات 8180***5580

خوب باشند چون رو باهاشون خوب  مثل اینه یه روقع 

داشته باش  یه گرد رو  و نمخمو   چمون رمو اونمو            

نایخو ی!                                                     .    

 نظرات و پیشنهادات شما را پذیراییم...

Journal of sociocultural, yashm & morvarid  درويش را نباشد برگ سراي سلطان      مائيم و كهنه دلقي كاتش در آن توان زد 

حضرت ایت اهلل ال هاى نمجمومى ممرعشمى ممى           خدا مرا به واسطه ى همان یک نماز بخشید شيخ ارده شيره..   

فرمودند: د  قم شیخى بود م روف به شیخ ا د  شیر  جهت م روف شدنش به این نام ان بود یه او به ا د  شیر  بسیما   

عالقه داشت و حتى یتابى د  وصف ا د  شیر  نوشته بود. ادم فقیرى بود خانه و منزلى نداشت . د  حقیقت را ك دنیما   

بود. یک شب د  زمستان د  میان مقبر  میرزاى قاى د  قبرستان شیخان خوابید صبح براى نااز بلند شد دیمد بمرف      

زیادى امد  یشت د   ا گرفته ، شیخ هر یا ى یرد د  باز نشد، ماند د  میان مقبر  از طرفى وسیله وضو حتى وسیله ى 

ریام هم نبود چون مقبر  باگچ و سیاان و سایر مصالح ساختاانى یوشید  شد  بود نزدیک طلوع افمتماب شمد دیمد         

ناازش قضا مى شود با هاان حال بدون وضو و ریام صحیح نااز  ا خواند ب د از نااز  و یرد به طرف اساان و دستهما  

یرد: خدایا! را به حال رو به من هر چه دادى من چیزى ن وتم و قبول یمردم       ا بلند ناود  به شوخى به خداوند عرض 

ندادى باز هم قبول یردم خدایا رمو همم       گاهى نان و ا د  شیر  دادى شکر یردم ، گاهى هم نان دادى و اصال خو ش 

امروز این یک نااز بى طها ت  ا از من قبول ین و مرا مواخذ  مکن . ناقل فرمود ب د از وفات شیخ یکى از دوسمتمان        

صالحش او  ا د  خواب دید یرسید: خداوند با رو چ ونه  فتا  یرد؟ گوته بود: خدا مرا به واسطه ى هاان یمک نماماز          

  193نماز اول وقت ، رجایى خراسانى ، ص بخشید. 

 عید س ید فطر 6/1

  وز خبرن ا  6/81

  وز جهان  مسجد 6/08

 شهادت امام ج ور صادق)ع( 6/08

 “مجید بهزادی”وداع الرمضان 
 د  گذ گا  زمان، وایسین لحهه ها از وایسین ایام  وز   فته  فته جاع گردد از میان

 لحهه های قرب با م بود و یرهیز از هاه وابست یها

 لحهه شب زند  دا یهای با اخالص با وا ست یها

 لحهه های هم نوای ، جاع خوانیهای با الغوث و خلصنای با هابست یها

 دوست دا م هم وطن، هم ییش، هادل، باو ت  ا

 د  عبادت د  لیال قد  اند  ان دعاها با صوای  وح و قلب حاضرت  ا

 صوت موزون نیایش، سجع های دلنشین

 وسع اقیانوس جوشن، ان یبیر بیکران  استین

  وی امواج رواشیح و روارر د  سوید الیزال یررو علم الیقین

 د  بیان اقتدا  و شرح اوصافِ خداوند یریمِ ح ِ  ب ال الاین

 ای جالی نیٌرِ  خسا ران لبریز ایاان، ای مصام  هنو دانِ طریقِ بردبا ی

  وزهای غایت گرمای ما  ریر و مرداد از شاا د  شرمسا ی

 هر غروب هوته اینجا ناظر لبهای خشک و طاقت واالیتان د  یایدا ی

 حال ان شو   یاضتهای ما  هادل ، ما  خدا شد  و به یایان

 اجر  حاان  اه  د ج حسابِ باقیاتِ صالحاتِ  وز  دا ان

  هنو دان، عزمتان هر سخت ِ بیدادِ رابستانِ سوزان  ا شکسته

 سرفَرازان، عاشقان، ازادگانِ از ر لقها گسسته

  استانِ  سته، ای وا ست انِ هر بضاعت بهر  ستاخیز بسته

 هرچه طاعات شاا مقبول و اجر عشق بازیهایتان محوو  و عید فطرران بادا خجسته

یک  ر ریف م  یرد: روی یکم    

از محله های خلوت د  شهری  

د  الاان ممهمامان بمودم. رما           

دیروقت با دوستان مشغول و ق 

 0بازی و گوت و بودیم. ساعمت     

صبح صدای رصادف ماشین د    

خیابان  و شنیدیم. بالفاصله بمه   

زنگ زدم و د خمواسمت        888

 سیدگ  یردم یه افسر یلیمس  

نور قبل شماما      0گوت مانون 

ما هم اگه چیززی  خبر دادند.  

رو حس می کنیم باید اطالع 

بدیم این کار رو بکنیم و از   

 کنارش بی تفاوت نگذریم

و برای مالقات شخص  به یک  از بیاا ستانهای  وان   فتیم. بیرون بیاا ستان غُلغله بود . چند نور سر کمال تعجب.. 

جای یا ك ماشین دست به یقه بودند . چند  انند  مسافریش سر مسافر با هم دعوا داشتند و بست ان هادی ر  ا 

دیدیم جای  است ا ام ، مو د لطف قرا  م  دادند. وا د حیاط بیاا ستان یه شدیم 

و یرد خت . بیاا ان  وی نیاکتها نشسته بودند و با مالقات ینندگان گوت وگو 

میکردند. بیاا ی از ینا  ما بلند شد و با یاال ادب گوت : من م   وم  وی نیاکت 

دی ری مینشینم یه شاا  احت رر بتوانید صحبت ینید. یروانه زیبای   وی زمین 

بیاا ی یروانه  ا ن ا  م  یرد و ن ران بود یه مبادا زیر یا لِه شود. امد ، نشسته بود 

اهسته یروانه  ا برداشت و یف دستش گذاشت را یرواز یند و برود . ما باالخر  

 ...”عمران صالحی“ ؟نوهایدیم بیاا ستان  وان  اینو  دیوا  است یا انو  دیوا 



 

باز فصل رابسمتمان  سمیمد.       غنی سازی اوقات فراغت...    

مد سه ها و دانش ا  ها ر طیل شدند و دوبا   ایثرمون مشغول 

یک  از سخت ررین یا  دنیا ی ن  بیکا ی شدیم رماز  اضمافمه      

یا ی هم وایایستیم!! د  یشو های ییشرفته ی جهمان بمرای       

 فع این م ضل دست به ساخت یک یژوهشکد  م  زنند،یه به 

عنوان یک مریز جامع، عالو  بر ا رقاء سطح علا  و فرهنم م    

یک جام ه، باعث شکوفا شدن برخ  است دادهای نهمومتمه د       

جوانان و نوجوانان میشود. حاال ما هم اگر برای منطقه مون یک  

یژوهشکد  بسازیم خیل  خوبه یه اگر هم مثل همامیمشمه بمه        

دالیل مختلف نشد! میتونیم از یک  از مد سه های  یه رابستونا  

ر طیله و م اوال ب  استواد  میاونه د  این زمینمه اسمتموماد        

ینیم. با یک مدیریت جامع یالس های مت ددی د  انمجما بما       

یا ی و رد یس بچه های هاین منطقه یه د  زممیمنمه همای         

مت دد رخصص الزم  و دا ند برگزا  ینیم. به عمنموان ممثمال          

یالسهای یا افرین  و اموزش مشاغل مو د نیاز و متناسب بما    

موق یت منطقه، یالس های هنری نهیر: رئارر، عکاس ، فیملمم    

سازی، طراح  و نقاش ، و هاین طو  یالس های یامپمیمورمر،    

زبان ان لیس  یه به مرارب به اهایت اون د  موقم میمت همای       

رحصیل  و شغل  ی  م  بریم، اموزش حرفمه ای و زشمهمای        

یرطرفدا  مثل والیبال و فوربال د  دو   همای یمورما  ممدت،         

اموزش صنایع دست  مرربط با فرهنگ اصیل ممنمطمقمه یمه          

چنانچه  شاهد هستیم به دست فراموش  سپرد  شد ، برگزا ی 

برخ  یالسهای یاک رحصیل  نهیر اموزش ینکو  و رسمت      

زن ، برگزا ی نشست های علا  دانشجوی ، هاچنین ا ائه یک 

برنامه مدیریت  برای هدفاندسازی ف الیتهای اهال  ممنمطمقمه     

بخصوص جوانان و نوجوانان د  دنیای مجازی، برگزا ی  ا دو     

های هدفاند گردش ری، یوهنو دی و ف الیت های داوطلبمانمه   

د  حیطه محیط زیست و هالل احار با هدف بشر دوستمانمه و     

نیز ب نوان حامیان محیط زیست و گونه های گیاه  و جانمو ی  

موجود د  منطقه. اینها هاه مثالهای  بود یه با چند دقمیمقمه       

رامل به ذهن من  سید. اگه بتونیم دست د  دست هم، با یمک   

برنامه مدون با شناسای  افراد با عالیق، است داد و روانای  همای  

مختلف، یک مکان جامع این چنین   و د  منطقمه رماسمیمس       

ینیم، و به یا ی هم داوطلبانه د  این  ا  گام بردا یم، قمطم ما      

نتایج مثبت و ا زند  ی اون شماممل   

حال رک رک ما ممردم ممنمطمقمه،        

خواهد بود. به امید چنین  وزی د     

 مجید دوست رضاایند  ی نزدیک 

 تقدیر از مسئولين یا پيشکسوتان محترم منطقه

دهیا  محترم  وستای محامدابماد،   

فمرزنمد   آقای علیرضا رجب زاده 

، دا ای   8061عین اله متولد سال 

مد ك یا شناس  حقوق، سمابمقمه    

سال ف الیت د  سات دهیا .  0یا  

ماهنامه الغدیر مسجد عل  بن ابم   

طالب، ضان رقدیر از  بابت زحاات ب  شائبه ایشان، بمرایشمان   

 موفقیت  وزافزون ا زو م  یند.

بمه  “  فرهنگ امثال و ینایات گویش ابوزیدابادی” د   وزهای اخیر، شاهد انتشا  یتاب انتشار کتابی دیگر 

هات سیدطیب  زاق  بودیم. یاابیش د  جریان رالش های شبانه  وزی چند ساله ی ایشان بود  و جا دا د از  

جناب اقای  زاق  بابت روجه و اهتاام به فرهنگ غن  ابوزیداباد و گرداو ی این مجاوعه، یاال رمقمدیمر  ا        

داشته و به ثار  سیدن این اثر  ا به ایشان ربریک عرض نااییم. امید است این یتاب ا زشاند مو د استقمبمال    

 81800501088عاوم قرا  گیرد. عالقه مندان جهت یسب اطالعات بیشتر و رهیه یتاب م  روانند با شاا      

 رااس حاصل ناایند.

نه رنها شهر و منطقه ما فاقد یک یمتمابمخمانمه          آموزش نویسندگی در کنار ترویج کتابخوانی...   

یا امد عاوم  است یه البته این مطلب د  جای خود محل رامل است یه چرا مسئولین و دغمدغمه ممنمدان       

محل  هایشه د صدد خیابان یش  و جدول گذا ی هستند اما انجا یه یای فرهنگ ییش م  اید، یایشان م  

لغزد و یا نامه خوب  از انها برجای نااند  است... اما انچه د  این وجیز  خواستم بدان بپردازم این اسمت یمه        

چرا هایشه مسئولین نشریات محل  د  منطقه ابوزیداباد باید بدنبال نویسند  و مطلب  نو ب ردند؟ مشکل  یه 

بند  نیز د  نشریه  وج ان بدان مبتال بودم، چرا یه هایشه از قشر فرهیخته د خواست و گاهاً التاماس مم      

یردم یه مطلب  با قلم خود برایاان بورستند را ان  ا د  نشریه چا  ینیم اما رنهای رنهای رنها م  ماندیم و 

هاین امر باعث شد را گاهنامه  وج ان ب ضا را ما  ها چا  نشود. اما عالج این د د این است یه ما نوشتن  ا    

رارین ینیم. ابتدا با یک متن چند سطری، سپس مقاله و انشااله د  ادامه یتاب   ا رالیف ینیم. هاه اینها د      

صو ر  امکان یذیر است یه با مها ت های نویسندگ  اشنا شویم و البته رابستان فرصت مغتنا  است بمرای    

دانشجویان و دانش اموزان عزیز. یتاب های خوب  نیز با موضوع مها ت های نویسندگ  چا  شد  یه البمتمه    

 “حسزن امزجزدی     ” م  روانید از یتابخانه عاوم  ابوزیداباد )یه ب دها ساخته م  شود!!!( امانت ب یریمد.          

 ماهنامه: آقای امجدی این عکس هم اندر احواالت مطلب گرفتن ماست!!!

این با  اما طرف حساباان یک اقای محترم خر چه داند قيمت نقل و نبات..   

است. البته زود قضاوت نکنید حتاا نیاز داشته یه رابلوها  و یند  یه ببر ، هایمن   

طو  ر دادیش  و هم برد . جناب یا جنابان محترم، با عرض سالم و ادب و رهنیت.  

از اینکه شب یا میش  میای رو جاد  خروج  محاداباد به سات نیروگا )همامون    

جاد  یا خونه  ب خودمون( و دنبال  زق و  وزی )البته شب !( هستم ، خمودش         

ی ن  اینکه ادم مسئولیت یذیری هست . فقط خواهشا این رابملموهمای سمریمیمچ         

یا خونه  ب  و بزا  باشند، چون شب خطرنایه، ماکنه یک  جاد   و بلد نباشه و   

از جاد  بر  بیرون و ارواق  بیافته یه نباید بیافته، و شایسته نیست این ارواق سمر    

هزا  رومن اون چند رابلو سر ییچ بیافته، یه د  نتیجه وجدان شاا هم از د     888

خاطر خواهد شد. شاا اون رابلوهای اون طرف جاد   و ِبَکن مشکلم  نمدا  . د          

ضان باز خواست  از این یا ها بکن ، یا هاان شب یه رابلوها  و م  یَن  ماشیمن  

بزن یاش ببر، یا یک حق السکور  چیزی بد  به این دوستان ما. چون این دوستان 

 888یک یا  دزد ندید  اند، را نتیجه ی این زحاات شبانه ی شاا  و دیدند، به 

زنگ زدن، به بچه های نیروی انتهام  ابوزیداباد زنگ زدند، به خمود ممن زنمگ        

زدند، به ادا    ا  و ررابری زنگ زدن. فقط به ادا   ا شاد زنگ نزدن یه اون همم       

شاا شو نداشتن. هر چه بهش گوتم بابا یک دزد یه بیشتر نیست انمقمد  زنمگ         

میزن  این و  اونو  ابرو یزی د  او دی، م ر حرف گوش مم  یمرد؟ شمرممنمد           

خالصه، ببخشید مزاحاتون هم شدیم. خبردا  شدیم ادا    ا  و رمرابمری اممد          

رابلوها  ا نصب م  یند، فقط یک زحات دوبا   یندنشان بهت ماند. بمه بمز گم        

 امین مسگریخودت ببخش. مخلص شاا: 



 کزوه بر بملمنمدای        هنرمند بز گ  د  شهر ِ یوچک    ، یا یک قرن ییش، یا یک سال  ، یک  وزبيگانه..    

. سخنان هنرمند موجب راسخر مردم میشمد. اوایمل        ینداشتند یرد یه مردم او  ا دیوانه م  زندگ  م 

، یا  یردند و حت  قصد جانش  ا یردند، اما یس از زمان  طوالن  هاه با او دشان شد ، از او بدگوی  م 

چندان بلند به این نتیجه  سیدند یه او دیوانه است و لزوم  ندا د از حرفها و    ، یا زمان  نه  زمان  یورا 

اعاالش دلخو  شوند، بنابراین هربا  یس  از ینا  هنرمند می ذشت اب دهانش  ا رندرر قو ت میداد یا 

قدمهایش  ا سری تر میکرد. شهر یوچک بجز اینها مسائل و مشکالت دی ری هم داشت یه باعث میشد 

مردم  یه از گذ ها و م ابر می ذشتند اب دهانشان  ا رف ینند و قدمهایشان  ا رندرر. یک  وز یا یمک   

؛ وسط ِ میدان ِ خال  شهر مجساه ای باشکو  به  نگ سیا  رراشید و  سال یا یک قرن ییش یک هنرمند ِ دیوانه د  شهری یوچک

این باعث شد مردم وقت  به میدان شهر میرسیدند اب دهانشان جا ی نشود و  وی لبه ی میدان بز د ِ شهر ِ یوچک بنشینند و 

نشستنمد،   با هم حرف بزنند. مردم  یه به میدان میرسیدند قدمهایشان یندرر میشد و د  وقت فراغت گرداگرد مجساه سیا  م  

.بی انه ای وا د شهر شد و دید یه مردم دو      خندیدند. یک  وز یا یک سال یا شاید یک قرن گذشت  با هم اختالط میکردند و م 

اند: مردم این شهر د    ای سیا  میچرخند و د ود میورستند. وقت  علت این یا   ا جویا شد، گوتند یه از ید انشان شنید   مجساه

ی سیا  انهما  ا بمه        گذشته های دو  ها   دیوانه بودند و خداوند هنرمند بز گ   ا برایشان فرستاد را با رراشیدن این مجساه

نسیزم  است.     کوهای یه خانه اش بر بلندای  یاال برساند. ینون راام مردم این شهر داناررین مردم جهان هستند جز ان دیوانه 

 90/مرداد/7توکلی شاسوسا 

“ هرچه میخواهد دل رن ت بم مو  ” د  شاا   قبل، با دعوت از هاراهان جهت ا سال دلنوشته با عنوان 

دلنوشته ای  ا فرستادند یه ماهنامه از ایشان یاال رشکر  ا داشته خانم م.محمدی فرزند غالمرضا، 

روزگار سختی است.. انسانیتی که رنگ باختتته.. و        ”و هدیه ای به  سم یادبود بایشان اهدا خواهد ناود. 

طاقچه هایی که از خاطره ها خالی شده اند.. داالن هایی که صدای پای پدربزرگ ها و مادربزرگ ها را از یاد   

برده است.. مردان ما را، دستغیب را، جهان آرا را، بابایی را، و همه را، جنگ برد.. آنها با ختدد بترکتت را              

بردند، و خنده را نیز.. چیزی که ماند، احترامی بدد که به مال و منال هم گذاشتیم! و حتللتی کته از حترا               

 “نشناختیم.. بی پروا رفتند کبدتران سپید.. و اما ما...

ها عاشق عدد و  قم اند. وقت  با اونا از یک دوست راز  حرف بزن ، هیچوقت ازرون د  مو د چیمزهمای اسماسم  سموال            بز د ادم

یمرسمن      ینمه یما نمه؟ مم            های   و دوست دا  ؟ یروانه جاع م  یرسن اهنگ صداش چطو  ؟ چه بازی ینن، هیچوقت نا  نا 

ینن طمرف  و     گیر ؟ و راز  ب د از این سواالس یه خیال م  چندسالشه؟ چندرا براد  دا  ؟ وزنش چقد  ؟ ید ش چقد  حقوق م 

هاش غرق گل شا دون  و بومش یر از یبورر  شناختن! اگه به ادم بز گا ب   یه یک خونه قشنگ دیدم از اجر قرمز یه جلو ینجر  

رومن  دیدم را صداشون بلند بشه یمه وای چمه          بود، محاله بتونن مجساش ینن. باید حتاا بهشون گوت یک خونه چندمیلیون 

 شازده کوچولو/آنتوان دوسنت اگزوپریقشنگ! نباید ازشون دلخو  شد.بچه ها باید نسبت به ادم بز گها گذشت داشته باشند.

م  خوای د  مو د محروم بودن از عاطوه والدین صحبت ین ؟ م  دون  وقت  د  سالم بمود یمه       لئونارد:  

ا  . من یه مانکن از لمبماس فمروشم           لئونارد:  یک ماشین بغل ینند ؟  پنی:  ماشین بغل ینند  ساختم.  

گرفتم. یه یتوی الکتریک   وش یشیدم را یه یم گرمتر بشه و دو را دست ینترل از  ا  دو  براش گذاشتمم   

م  دون  نا احت ینند  ررین قساتمش  لئونارد:   او  چه نا احت ینند .  پنی:  را منو بغل ینه و بزنه یشتم.  

 The Big Bang Theoryسریال اینکه ید م اونو از من قرض م  یرد.   لئونارد: چ ؟ پنی: چ  بود؟ 

 مردن یوافم  ا نخواهد داد ماد جان!
 این وادی االموات هم دا الشوایم نیست
 غا ینم و مشروب هم یا ی نخواهد یرد
 رریاك هم دی ر حریف د د هایم نیست
 یا ان جان  جان به د  بردند و د   فتند

 من ماندم و ذیر و طوافِ جوجه یریس ها
 دیدی چ ونه ارواق از ارواق افتاد؟

 نان  ا به نرخ خوناان خو دند نایس ها!
 من با دا  ِ زخم های یهنه ام ماد !

 مردی یه د  زخاش فرو  فته ست را گردن
 هرگز نه میزایم نه اینکه سقط خواهم یرد

 ماییم و این برزخ به نام زندگ  یردن
 من یه دلیل  وشن  خانه ات بودم

 از هر د ی هر  وزن   فتم به شب خو دم
 ه  فرض یردم زندگ  بد نیست بدرر شد
 ه  س   یردم زند  باشم بیشتر مرُدم!
 ماد !دعا ین مرد چیز بهتری باشد
 اینجا یس  د د مرا جدی نا  گیرد

 با هر چه میشد خودیش  یردم ول  افسوس
 با ریر مشق  دشان فرض  نا  میرد!

 این زخم های یهنه  ا سگ هم نا  لیسد
 سگ هم نا  گیرد به دندان استخوانم  ا
 هرچند م  دانم یه راثیری نخواهد داشت

 یر م  ین  یکبا  دی ر استکانم  ا؟
باکسب اجازه از ایشان،  - میالد روشن

FB.com/mld.roshan 

م روف است یه یزشکان به یسانم   اندر احواالت مس 

بمنمد      برند، داشتن یک دست    یه از د د مواصل  نج م 

ینند و دلیل این امر  ا هم یمامبمود       مس   ا روصیه م 

ینند یه با رااس دسمت   های مس  د  خون ذیر م  یون

بندهای مس  با یوست بخش  از این یابود جبران شمد    

شود. از سوی دی ر محققیمن،    و از د د مواصل یاسته م 

همای   های بروز بیاا ی الزایار  ا  سوب یون یک  از علت

ینند. را چند دهمه یمیمش،         الومینیوم د  مغز عنوان م 

مردم یشو  ما  سم داشتند برای یخت غذا ممخمصموصماً     

یردنمد و     های مس  استواد  م  خو شت و اش از قابلاه

یک یو یر اهن  داشتند به نام حسوم یه موقع یمخمت     

دانسمت   یس نا  گرفت ... هیچ    غذا دائم د ون ان قرا  م 

چرا باید این یو یر د ون قابلاه مس  قرا  ب یرد، فمقمط   

باشد. داستمان    دانستند برای یخت غذا خیل  الزم م  م 

از این قرا   یه بدن )مخصوصاً مغز( برای سالمت و نشاط 

میلیا د یون مس  5و ینترل اسیدالیتیک و یو ریزول به 

نیاز دا د و به هاین نسبت یون اهن. یابود یمون ممس      

باعث میشه شاا دائم احساس  خوت و خواب الودگ  و   

د   ینید. د  ضمامن همیمچ             یسالت ینید و مدام دهن

رونه از یون یک عنصر بمرای شماما         یا خانه دا وئ  نا 

قرص رهیه ینه ... و اون  یه مثالً به اسم قرص اهن بمه       

دهند شامل مولکول اهن هستش یه برای  خو د شاا م 

بدن هیچ یا بردی ندا  . ول  را این جا بدونید یمه غمذا      

موقع یخت د  د ون قابلاه مس ، از یون ازاد شد  ایمن    

ال اد  احسماس   یند و د  بدن شاا فوق ظرف استواد  م 

د گم  و       ینه دی ه از اون دهمن   نشاط و انرژی ایجاد م 

خایاز  و یسالت خبری نمیمسمت و      

باعث طول عار موید و سمالممتم         

جسا  میشود. به همامه دوسمتمان        

ینم حتااً برای یمخمت      ییشنهاد م 

غذا )مخصوصًا غذاهمای ابمکم ( از          

قابلاه مس  و یو یر اهن  استواد  ینند. حداقل بمرای     

یک با  هم شد  را ظرف سه  وز اثر ان  ا  وی بمدن          

خودرون ببینید. حاال جالبه روی شاال ایران موقع یخت  

خو شت )مخصوصاً فسنجون( یک ریکه اهن یا ن ل اسب   

اندازند وسط خو شت را حساب   نگ ب یر  ... این یا      م 

شمود.     های اهن و سالمت  بدن مم   باعث ازاد شدن یون

اگر دقت ینید مردم مازند ان و گیالن رقریباً د  حد صور 

 شوند.  های خون  و سرطان خون م  دچا  بیاا ی

ممز عمه   “  قلعه حیزوانزات  ” معرفی کتاب

  (Animal Farm)حیوانات، به ان لیسم :     

یه د  ایران به نام قل ه حیوانات نیز شنماخمتمه    

شمهمری بمه زبمان            است،  مان  یادا مان شد 

ان لیس  و نموشمتمه جمو ج او ول اسمت.                

روضیحات: یس ازییروزی انقالب حیوانات، یک  

بر  وی    “هوت فرمان“قانون اساس  م روف به 

شمود یمه د  اواخمر             دیوا  مز عه نوشته م 

داستان راام شش فرمان اول از  وی دیموا         

یاك شد  و جمالمه   

هوتم نیز به صو ت 

شود:  زیر رحریف م 

هاه حیوانات باهمم  

برابرند، اما ب مضم    

. رموصمیمه      برابرررند

 میکنیم بخوانید



عطططار   ” مصيبت نامه عطار  

مردی از دیوانمه ای    “ نيشابوری

یرسید اسم اعهم خدا  ا م  دان ؟ 

دیوانه گوت: نام اعهمم خمدا نمان         

است اما این  ا جای  نمام  رموان      

گوت. مرد گوت: نادان شمرم یمن،       

چ ونه نام اعهم خدا نمان اسمت؟       

دیوانه گوت: د  قطح  نمیمشمابمو       

چهل شبانه  وز م  گشتم، نه هیچ 

جای  صدای اذان شنیدم و نه د ب 

هیچ مسجدی  ا باز دیدم، از انمجما   

بود یه دانستم نام اعهمم خمدا و       

بنیاد دین و مایه ارحاد ممردم نمان     

 است .

 سائل  یرسید از ان شو ید  حال

 گوت اگر نام مهین ذوالجالل

 میشناس  بازگوی ای مرد نیک

 گوت نانست این بنتوان گوت لیک

 مرد گوتش احاق  و ب  قرا 

 ی  بود نام مهین، نان؟ شرم دا 

 گوت د  قحط نشابو  ای عجب

 می ذشتم گُرسَنه چل  وز و شب

 نه شنودم هیچ جا بانگ نااز

 نه د ی بر هیچ مسجد بود باز

 من بدانستم یه نان نام مهینست

 نقطه جا یت و بنیاد دینست

خسته نباشید میگیم به بچه های تیم والیبزال  

 الغدیر کانون ما، همچنین هوادارای عزیز

این هم شاهکار یکی از بچه های محمدآبزاد،  

گواهینامه هم خواستید میده! البته سایپا هم  

 جاد  ابوزیدابادبه جای خودش مطمئنه! 

و  خداوند اساانها و زمین  ا افرید، و از یست ررین عنصر              ميوه ی ممنوعه..     لنز دوربين به سمت چه کسی است؟!

 ا خلق یرد، سپس از  وح خویش “ ادم”جهان، ی ن  خاك، واالررین مخلوق خود 

“ حوا”بر یالبد ب  جان او دمید، و او  ا د  فردوس برین جای داد. افریدگا  سپس 

 ا مونس و هاسر باشد. سپس جایع مالئک اساان  ا امر فرمود “ ادم” ا افرید را 

“ ابلیس” ا سجد  ینید. و نیز هاه انها بر طاعت وی گردن نهادند جز                “  ادم”را  

یه رارد وی موجب خشم خداوندگا  شد را او  ا از مقام قرب خویش براند. ابلیس 

ببندد.  وزی ابلیس حوا  ا      “  ادم” ا از این ماجرا صدد امد را  ا   ست ا ی بر              

گوت: یه برخیز! به ان د خت سیب ن ا  ین. ان هاان میو  ی جاویدی است یه          

خداوند شاا  ا از رناول ان منع ناود ! از ان بخو ید را د  فردوس اعل  جاویدان                 

و “ بدو گفت دولت نبخشد همای، گر اقبال خواهی در این سایه آی”باانید. 

حوا، ادم   ا به چیدن ان سیب ررغیب یرد... شیطان قهقهه ی مستانه ای سر                 

صواب است پیش از کشش بند کرد، که نتوان سر کشته پیوند کرد            ”  داد...

میو  ”از هبوط ادم  بسیا  م  گذ د.        “  )سعدی(

، سیب است یا گندم، و یا هر چیز             “ی مانوعه 

دی ری، ما فرزندان ادم هنوز نه رنها از ان م                

خو یم یه به داد و ستد ان هم م  یردازیم! و                

شیطان یاایان قهقهه های مستانه ی خود  ا اواز          

 علی قربانیمیخواند. 

افتادگ  امموز اگمر       * می خندیم..   

طالب فیض ، چون فیض یه از طالبم   
*یا و  افتادگ  اموخت )احسان بیشه(   

با بچه ش میر  میو  فروش  بچه هم   

میخو د  مغماز  دا   صمداش       “  موز” 
د میاد! باباهه می ه: ولش ین اقا بچم   

عقب موند  س! مغاز  دا   ممیم مه :       
مردك اگه عقب موند  ست چرا یمیماز   

*بز گترین د وغ یمتماب    نایخو  ؟؟!   
 ”جاع مذیر سالمم “ های د س  عرب : 

*مو د داشمتمیمم         اصن م ه دا یم !؟ 

دختر  امتحان  انندگ  داشته افسمر    

یرسید  جوت  اهناا د  چه مواقم م    
دختر  گمومتمه: رمو          استواد  میشه ؟

*االن بچه شیش ماهه رخت    عروس ! 
دو نور  دا  . واسش مموزیمک الیمت       

را بخوابمه اونموقمت       میذا ن با نو  یم
زمان ما میذاشتناون  و یاهاشون بمه    

حالت سانتریویوژ انمقمد رمکمونمامون         
میدادن را یالساای خمونمامون جمدا       

میشد میرفتیم رو یاا .. ب د می ومتمن   
* وزی  چه م صومانمه خموابمیمد !!!            

جوانک  از شیخ  یرسید چرا انسانهما  

انقد  برای یول هادی ر  ا م  ازا ند و 
به هم بدی میکنند؟ شمیمخ قموطم        

یبریت  از جمیمب د او د. سمه نمخ            
یبریت  ا گرفت و دو نخ ان  ا دوبما    

به قوط  نهاد. ان یک نخ  انصف یمرد   
و با ان نصوه یه نوك رمیمزی داشمت      

الی دندان خود  ا رایز یرد و گمومت:   

   چه میدانم!

 شاد باشید دوستان 

با سپاس از اقایان: حسن اممجمدی،  وح المه         

 است ، میالد  وشن، عل  قربان ، مجید دوست 

 ضا، احسان بیشه. و خانم ها: نسیم رمویملم         

 شاسوسا و م.محادی
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هن ام سخنران  د  ین ر  حزب یاونسیت ،   م  گویند ب د از اینکه خروشچف یس از مرد استالین به قد ت  سید 

 شو ویسابق با رقبیح جنایتهای استالین جهان  ا ش وتزد  یرد . یک نور از میان جا یت فریاد براو د :  فیق

خروشچف چند لحهه سایت شد و ب د گوت : ”چه یس  ؟ شاا یجا بودید، وقت  ب گناهان اعدام م شدند، خروشچف

“ باز هم صدا از یس  د  نیامد . برای ؟“ یس  جواب  نداد . دوبا   یرسید :  ”چه یس  این حرف  ا زد ؟این حرف  ا زد

خروشچف گوت :  ” فیق ! ،   “ وقت  برای با  سوم هم یس  جواب  نداد ؟سومین با  یرسید : ”چه یس  این حرف  ا زد

 هزار و یک حکایت تاریخی محمود حکیمیمن هاان جای  بودم یه رو اآلن هست “ !. ، ان موقع

از این شماره قصد داریم پیوند زوج هزا را    

تبریک بگوییم. شما هم میتوانیزد ازدواج     

جمنماب اقمای      دوستانتان را تبریک بگویید.  

مهدی صحرای )محادعل (، شا  دامادیتان  ا به   

شاا و هاسر محترمه ران ربریک عمرض مم        

نااییم. با ا زوی سالمت  و شادیام  )شیریمنم      

  ا هم نا  گویم چون م  دانم یادت نا   ود!(

ت جان آدمیزاد!
ت)پراید(به قیم

پرو
 


