


 

 

 

 به نام پروردگار مهربانی ها

 

 

 انار دونه دونه

 نشسته ایم تو خونه

 اولیای گرامی، مربیان عزیز

ام ویژه نامه ای که مالحظه می فرمایید، حاصل مشارکت تعدادی از اهالی خانواده مفید است تا توسط آن پی

همدلی را به خانه های یکدیگر بفرستند. هر کدام از این صفحات در طرح و رنگی منحصر به فرد اما با شادی و 

آرزوی تکرار روزهای خوبِ در کنار هم بودن، سالمتی و شادکامی  هاکه در آنمشابه هستند، پیغامهایی پیغامی 

 دیده می شود.  

را به جامعه  یم، با امید به آنکه بتوانیم سالمتیلدای امسال را متفاوت و در خانه هایمان جشن می گیری

 باشیم.بازگردانیم و قدردان زحمات کادر درمان 

 سپاسگزاریم.از عزیزانی که در تهیه این ویژه نامه همراهی کرده اند، 

 انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره اول دخترانه مفید

 



ب یدا  ره 
       

ی        خاواده رم اضی 



 «  لدایشب  خچهیتار» 

شب سال و به دنبال آن بلندتر   نیشدن بلندتر یجشن، ط نی در ا است. ی رانیا یهاجشن  نیتراز کهن ی کیشب چلّه  ای  لدایَشب 

شب »چِلّه« است،  نیا گری . نام دشودیداشته م یاست، گرام  ی که مصادف با انقالب زمستان  ،یشمال  کرهمیشدن طول روزها در ن

 .استیرانیا نییآ کیجشن،  نیا یبرگزار  رایز

  یها. خانوادهشودیروز زمستان( گفته م  نی)نخست  ید  کم ی( تا طلوع آفتاب در  زییروز پا  نیآذر )آخر  ۳۰غروب آفتاب    نیبه زمان ب  لدای

. پس از کنندیو دور هم سرو م ایاز همه هندوانه و انار را مه  ترجیو را هاوهی انواع م نیفاخر و همچن  یمعموالً شام لدا،یدر شب  یرانیا

 است. جیحافظ را وانیبا د   یریگفال نیو همچن لیفام یاعضا گرید یبزرگان خانواده برا ییگوقصه ،یانخوشاهنامه قالت،سرو تن

 

  ۵۰۲صورت رسمی در تقویم ایرانیان باستان از سال های مقدس در ایران باستان مطرح بوده بهشب یلدا« که به عنوان یکی از شب»

شود، یک  هایی که در این شب برگزار می چله و جشن    .قبل از میالد در زمان داریوش یکم به تقویم رسمی ایرانیان باستان راه یافت

داد و در طول سال با سپری شدن  سنت باستانی است. مردم روزگاران دور و گذشته، که کشاورزی، بنیان زندگی آنان را تشکیل می

های خود را با گردش خورشید و تغییر ن توانستند کارها و فعالیتها و تضادهای طبیعی خوی داشتند، بر اثر تجربه و گذشت زمافصل

 .فصول و بلندی و کوتاهی روز و شب و جهت و حرکت و قرار ستارگان تنظیم کنند

شود و در نتیجه در آن روزها، از روشنی و نور خورشید بیشتر  کردند که در بعضی ایام و فصول روزها بسیار بلند میآنان مالحظه می

نیک و موافق بوده و با تاریکی و ظلمت شب   نماد استفاده کنند. این اعتقاد پدید آمد که نور و روشنایی و تابش خورشیدانستند  تومی

ترین روزها،  ، دریافتند که کوتاههند و اروپایی - هند و ایرانی ، ازآریایی ند. مردم دوران باستان و از جمله اقواما  در نبرد و کشمکش

شوند، از همین رو آن را ها کوتاهتر میو شب  آخرین روز پاییز و شب اول زمستان است و بالفاصله پس از آن روزها به تدریج بلندتر

 . شب زایش خورشید )مهر( نامیده و آن را آغاز سال قرار دادند کریسمس مسیحیان نیز ریشه در همین اعتقاد دارد

که  (Saredha) «یا »سردَ (Sareda) «د و در اوستا، واژه »سَرِدَش، سال با فصل سرد شروع میاوستایی در دوران کهن فرهنگ

 .روشنی بر تاریکی است  و اهریمن بر اورمزد کند، خود به معنای »سرد« است و این به معنی بشارت پیروزیمفهوم »سال« را افاده می
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طوالنی در  چون  و  بود  اهریمن  نماینده  تاریکی  تاریکی  سال،  ترین شب 

می بیشتر  فرا اهریمنی  چون  و  بود  نحس  ایرانیان  برای  شب  این  پاید، 

افروختند تا تاریکی و عامالن اهریمنی و شیطانی نابود  رسید، آتش میمی

 شده و بگریزند، مردم گرد هم جمع شده و شب را با خوردن، نوشیدن،

به سر می گفتگو  و  پایکوبی  و  ویژه میشادی  و خوانی  گستردند،  آوردند 

های خشک در سفره هرآنچه میوه تازه فصل که نگاهداری شده بود و میوه

های  نام داشت و شامل میوه Myazd «نهادند. سفره شب یلدا، »میَزد می

زم  که از لوا Lork «تر و خشک، نیز آجیل یا به اصطالح زرتشتیان، »لُرک

برای هر مراسم  ایران باستان هایدر آیین .شداین جشن و ولیمه بود، به افتخار و ویژگی »اورمزد« و »مهر« یا خورشید برگزار می

گستردند که بر آن افزون بر آالت و ادوات نیایش، مانند آتشدان، عطردان، بخوردان، برسم و غیره،  جشن و سرور آیینی، خوانی می

 .شد های گوناگون، خوراک مقدس مانند »میَزد« نیز نهاده میو خوراک  های خوردنی فصلها و فراوردهبرآورده

 

دانند.  شب یلدا را شب میالد خدای خورشید، عدالت، پیمان و جنگ هم می

یا  میترا مهر،  شب  این  در   آنکه  اول.  است  رایج  عمده   روایت  دو   آن  درباره

درچنانآن  نوشته  اوستا که  میثرَهو  آمده،  هخامنشی  پادشاهان   های 

(Mithra) گردد. او که از ایزدان باستانی هند و ایرانی است  به جهان بازمی

 .شودجه برتری خورشید پدیدار میساعات روز را طوالنی کرده و در نتی

آئین   یا آئین مهر برپایه پرستش میترا در دوران پیش از رستیآئین مهرپ 

 .شوداست و در اروپا به آئین میتراییسم هم گفته میشکل گرفته  زرتشت 

پادشاهی اشکانیان که مصادف است با سال    ۵۱شود: »در سال  پیامبری زاده می  بعضی پژوهشگران هم بر این باورند که در شب یلدا، 

آورند، چه آنکه براساس آئین مهر، آب از اهمیت  از آب بیرون می دولفین شود. او را دومیالدی، پیامبری در شب یلدا زاده می  ۱۹۶

 «. استای برخوردار بودهویژه

طور وسیعی رایج بوده و  مهری است که در شرق مدیترانه به در هردو روایت، شب یلدا شب تولد مهر است و این بازمانده از آداب  

 . شوددر اردن فعلی دیده می پالمیرا مانده درآثارش از جمله در معابد مهری باقی

 

 

 

 

 ریحانه سادات افضلی فاخری 

 1/9کالس 
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ا یدا را ن ی رم 
       

    کار خام رس اسادات 
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 گیریم؟!چرا یلدا را جشن می

برگزاری خیلی ها در این سالگذراندند! البته مثل تغییراتی که در از قدیم در ایران، شب یلدا را به جشن میدانید که حتما می

تجمالت خوش تغییرات و آمیخته با بعضی ها دستجشن یلدا هم در بین بعضی خانواده از آداب و رسوم شیرین دیگر داشتیم،

 است.شده 

 شود. به این دلیل که از فردا، دقایق گرفتن نور از خورشید بیشتر می دانند :(امشب را، شب تولد خورشید می

و با توجه به نیاز  شدندهم دچار تغییر میها ها زندگیگذراندند، با تغییر فصلم از کشاورزی روزگار میدر قدیم که بیشتر مرد

 :(گیاهان به نور و آفتاب، طوالنی شدن روزها خبر خوبی برای کشاورزها و مردم بوده 

شب یلدا برایشان آغازی بود برای دریافت بیشتر دانستند، میخیر و نیکی  نمادی از را و روشنایی همینطور چون در قدیم نور

 از این خیر.

 گویند؟ه شب یلدا، شب چله هم میچرا ب

در گفتمان قدیم، زمستان به دو بخش چله بزرگ )از اول دی تا دهم بهمن( و چله کوچک )از دهم بهمن تا آخر اسفند( تقسیم 

 گفتند.شب اول شروع زمستان، شب چله هم می به شده در نتیجهمی

 استفاده از یلدا در ادبیات و شعر

ای دارد. گاهی به عنوان استعاره از طوالنی شدن زمان استفاده ر اشعار هم جایگاه ویژهترین شب سال، دنوان طوالنییلدا به ع

 شود )مخصوصا در فراق بین عاشق و معشوق!( مثل:می

 )سعدی( ستشب فراق تو هر شب که هست یلدایی/  سته روی تو هر بامداد نوروزیر بنظ

 ترین(نور( و هر شبش هم شب یلداست )طوالنیکند که اوال فراق شب است!)سیاه است و بیاشاره می

 :( مثل:کنند ن، زلف یار را به آن شبیه میبود ترین شب سال( و هم به دلیل بلندتریننورترین بودن)کمدلیل سیاهو یا گاهی به 

 )قاآنی(  بس که ز زلف تو سخن رفت دوش/  بر من و یاران شب یلدا گذشت

 )فیض کاشانی(   زلف تو صد شب یلدا دارد  / چه عجب گر دل من روز ندید

 کند. مانند:ا در دل همه زنده میتر رهای کوتاههای بلندتر و شبو در یک تعبیر شیرین، امید به رسیدن روز

 )سعدی(  یلدا را شبانِ د آخرْوَهنوز با همه دردم امید درمان است/ که آخری ب  

 ست.رنج و سختی بردنصبر و نگاهی امیدوارانه برای به پایان  داشتن که در اینجا هم منظور،

 

 امیدوارم روزهایی پر از خیر، برکت و شادی در انتظارتان نشسته باشند :(

 الساداتزهرا رئیس



ی    دا

       خاواده رم صایان 



 

 سالمت باشید! سالمت مبانید! 
ایرانیان یک مکتب طبی بسیار ارزشمند داریم که حاصل تجربیات و دانش پزشکان و دانشمندان بسیاری بزرگی از جمله  ما  

. یکی از خصوصیات بسیار مهمی که طب ایرانی دارد، این است که به  ابوعلی سینا، حکیم جرجانی، و زکریای رازی است

که به دستور ناصرالدین    "حفظ الصحه ناصری"، کتابی دارد به نام   دهد. حکیم گیالنیبیشتر از درمان اهمیت میپیشگیری  

سال عمر کرده است، در ابتدای این کتاب   120های حفظ سالمتی را توضیح داده است. او که خود در آن روش نوشته و  شاه  

مردم تا وقتی که بیمار نشوند به پزشک  نویسد که مدتهاست در مملکت ایران رعایت اصول حفظ سالمتی ترک شده و  می

پس یک زمانی اینقدر مهم بوده پیشگیری و یاد گرفتن اصول حفظ الصحه )حفظ سالمتی(.  جدیداً هم    ! !کنندمراجعه نمی 

نام  دارد مهم می  آمده به  ایجاد  Preventive Medicineشود و یک رشته جدید  اما ما عالوه بر دانشی که دارد جدید   .

ما خیلی جلو هستیم. این فرصت را از    با این حساب  خیلی خیلی غنی!شود، به یک منبع غنی دیگر هم دسترسی داریم.  می

 شناسید؟  راستی افرادی که عکسشان را گذاشتم می  ..استفاده کنیم. دانشی که به ما رسیده  از دست ندهیم و 

 

 

 

  ی علو  ی لی عق  ن ی محمد حس  د ی س"از کتاب مخزن االدویه نوشته  شب یلداست، در مورد انار برایتان کمی می نویسم.  چون  

مخزن الدویه  بسیار ارزشمند  در کتاب  او  اینکه چطور هم خراسانی بوده هم شیرازی را سرچ کنید...  ....    "یرازی ش  یخراسان

 ....  نوشتههایشان غذایی هستند را خیلی ماده دارویی که  1741خواص 

 انار.....  
این عضو بسیار همم  کند به پاکسازی  کمک م برای مشکالت کبد مفید است و  

میوهبدن معدود  از  به است  هایی  ....  اتفاقا   و  بخورید  غذا  از  بعد  دارید  اجازه  که 
کند...  ونعی که ملس باشد معهد را تقویت م کند... هضم و جذب غذا مه کمک م 

 و البته بسیاری خواص دیگر..... شود.... باعث نیکویی رنگ رخسار م 

 صابریان 



 داتان 

          خاواده رم وریان 



مفضل بن قيس، سخت در فشار زندگی واقع شده بود. فقر و
تنگدستی، قرض و مخارج زندگی او را آزار می داد. يك روز در محضر
امام صادق، لب به شكايت گشود و بيچارگی های خود را مو به مو
تشريح كرد: "فالن مبلغ قرض دارم، نمي دانم چه جور اداء كنم، فالن
مبلغ خرج دارم و راه در آمدي ندارم، بيچاره شدم، متحيرم، گيج شده ام،
به هر در بازی می روم به رويم بسته می شود . . . " در آخر از امام تقاضا
كرد درباره اش دعايی بفرمايد و از خداوند متعال بخواهد گره از كار فرو
بسته او بگشايد. امام صادق، به كنيزكی كه آنجا بود فرمود: "برو آن
كيسه اشرفی كه منصور براي ما فرستاده بياور". كنيزك رفت و فورا
كيسه اشرفی را حاضر كرد. آنگاه به مفضل بن قيس فرمود: "در اين

كيسه چهار صد دينار است و كمكی است برای زندگی تو".
- "مقصودم از آنچه در حضور شما گفتم اين نبود، مقصودم فقط

خواهش دعا بود ". 

- "بسيار خوب ، دعا هم می كنم. اما اين نكته را به تو بگويم، هرگز
سختی ها و بيچارگی های خود را برای مردم تشريح نكن، اولين
اثرش اين است كه وانمود می شود تو در ميدان زندگي زمين

خورده ای و از روزگار شكست يافته ای. در نظرها كوچك می
شوی. شخصيت و احترامت از ميان می رود "

شکایت از روزگارشکایت از روزگار

کاری از خانواده نویریان از اهالی کوچه نهم:)

به نام خدایی که همین نزدیکی ایست!



خاه 
       

      خاواده رم رای 



 

 

 

 "به نام خالق عشق و امید"

 

 

 ...یلدای من به پای زلف نگارم نمی رسد: مقدمه 
 

 .آرزوی صحت و سالمتی دارم در خانواده مفید عزیزانتک تک ، برای   لطف مهربانترین  در پناه

این مجله و این ابتکار کم نظیر دوستان خوب انجمن مرا ساعاتی به وادی خلوت و ذکر و شکر 

که  -یلدای امسال که جمع کوچک خانواده دور از بقیه عزیزان   خواستم پیشنهاد دهم در .کشانید

که این هم نعمتی در خور توجه  -و البته دور از هیاهو های سال های قبل  -نعمت بس بزرگی بود

داستان خوانی های کوتاه از کتابهای خوب و فراوانی که در اختیارمان   کنار هم هستند، -است

 . ا در کنار هم تجربه کنیمهست ر

فرا  به بهانه را بازمانده است  و این قوه تخیل مان را که آرام آرام در هجوم تصویر و رسانه از تجربه

 .یلدا دوباره توانبخشی کرده و جانی تازه بخشیم شبرسیدن 

یلدایی خانواده مان ،   عزیزان مسئول خواستم به غیر از سهمیه صفحه  من هم برای ایفای سهمم از

 .خوب مفید را به چند داستانک پازل وار میهمان کنم خانواده

 این هشت بخش تقدیم نگاه مهربان تان

 
 



 

 
 

 نشانه :پازل نخست

 

 که بر هیچ کسش حاجت تفسیر نبود                            آیتی بود عذاب اندوه حافظ بی تو    

 

آذرماه سال نود و هشت درست در همین روزها بود که همراه خواهرانم فهمیده بودیم پدر به زودی 

  .درگیر یک جراحی حساس خواهند شد

 .مادر و بقیه خانواده را دل نگران نکنیم تصمیم پدر این بود که

 .با انبوهی ازحدس و گمان های مختلف  روزهایی پر التهاب بود؛ پر از مشاوره های پزشکی

در آبدارخانه محل کارم بودم که پدرم . روزی که دقیق فهمیدم چه خبر است را خوب به خاطر دارم

که برایت فرستادم یک  ب ام آر آی من و گفتند اگر فرصت کردی به جوا  تماس گرفتند  با من

 ؟می اندازیی نگاه

ربع ساعتی در آن حال و . ، اول چند قطره ای اشک ریختم   تلفن را قطع کردم و با خواندن گزارش

هوا گذشت و شدت هجوم احساسات و افکارم که فروکش کرد، به خودم گفتم تو اولین کسی 

قاطع در دلم گفتم . نیستی که خبر ناخوشی عزیزت را دریافت کرده ای و آخرین هم نخواهی بود

 ...رها شوی بسپاری و« بهترین های عالم » باید پدر را به



 

 

 

 داستان یک دوست : پازل دوم

 ساقیا باده بده شادی آن کاین غم ازوست                                   وت داردارف چه تفاعغم و شادی بر       

 

دوستی داشتم توانمند که در دانشگاه های داخل کشور مدارک علمی عالیه ای پیموده بود و چند سال نیز در خارج از ایران کار کرده 

او را به بازگشت به کشور   بود و درس خوانده بود و در آستانه جایگاه استادی و شغلی بسیار مناسب، مادرش به اصرار و زاری،

لحظه به لحظه مواجهه با امتحان   سالی که از برگشتن او می گذشت را که از نظر می گذراندم ، انگار پنج. فراخوان کرده بود 

 .تازه و دشوار برایش مقدر شده بود  هوایی

 
 

مهارت های شغلی فراوان و توانمندی باالیش باعث شد همان ابتدای بازگشت تیمی بچیند یا وارد تیم های خوب کاری از جوانان 

تاثیرگذار کشور در حوزه آنالیز اطالعات و   آنها کارهای مهم و بزرگی را به صورت رایگان برای چند سازمان.د خوش فکر شو

تحلیل داده ها انجام دادند و من نیز مثل خانواده اش خوشحال از بازگشتش و اتفاقات خوبی بودم که در مسیر کارش ایجاد خواهد 

هر کاری که واردش می شدند به شکل عجیبی به بن بست می خورد، تیم های . ب می شداما پیش بینی ها اندک اندک نقش بر آ. شد

خوب و خوش ذوق یکی پس از دیگری دچار فروپاشی می شد و خیلی از هم رده هایش امید ماندن را از دست می دادند و یکی یکی 

 .از کشور می رفتند

 
 

ک مالی بگیرد تمام اندوخته هایش را در پروژه های متعدد کاری ناموفق خود او نیز که عزت نفسش اجازه نمی داد از پدر و مادر کم

به غیر از بحران بیکاری که عجیب ترین اتفاق برای همچون تویی بود، پدر و مادرش بود به ترتیب دچار بیماری . از دست می داد

این دوست نیز سراپا بدا به یک پرستار . ده بودآلزایمر پدر آغاز شده بود و مادر نیز درگیر نوعی سرطان بدخیم ش. های سنگین شدند

 .بیمار شود  تمام وقت شده بود و آرام آرام قوای بدنی تحلیل رفته اش ، باعث شد خود نیز

بعد از روزهای متمادی که در نقش یک . تصاویر غریب و تلخی در فریم خاطره هایم ثبت کرده ام که در این داستانک نمی گنجد

ده او را یافتم در حالیکه چیزهای زیادی به کوله بار تجربه اش افزو. چیز و همه اتفاقات می جنگید، ورق برگشتگالدیاتور با همه 
 .بود

 
 

و با کمال شگفتی دیدم کاری با دستمزد اندک و خدمت و آموزش به کودکان افغان بی سرپرست را پیگیرانه . اول سراغ کار رفت

که بعد از ثبات وضعیت سالمت پدر و مادرش و جمع آوری پس اندازی تازه در مدتی فهمیدم هدف گذاری کرده . انجام می دهد 

تاب   خدمت به پدر و مادر و  اما این بار به غیر اندوخته مالی،. مشخص، دوباره از کشور برود و رسالت نیمه تمامش را تمام کند

 .آوری در شرایط سخت را نیز به کوله بارش افزوده بود

 .و نیز دنبال فرصتی بود تا با یکی از بهترین های عالم تجدید عهد کند و راهی شودبا تمام اینها ا
 

 



 

 یعزم سفر؛ داستان سرگشتگی و رهای  :پازل سوم

 

و او وقتی زنگ زد تا از من خداحافظی کند و بگوید که می خواهد بلیط بگیرد و   .ط مشهد بودیممن و دوستم در زمانی مشابه دنبال بلی

 ! عازم شود، گفتم من هم دنبال بلیطم

 .های آذرماه سامان گرفت و بلیط فردا صبح را گرفتیم کارها در تناقضی عجیب در آخرین دقایق یکی از شب

پزشکان معروف و   فرودگاه مهرآباد بودم یکی از  صبح روز بعد در حالیکه از ایستگاه مترو میدان صنعت دنبال سوار شدن مترو به سمت

اولین بار با تلفن همراه من تماس گرفت و گفت خیلی سخت با پزشکی هماهنگ کرده ام که  که قرار بود پدرم را عمل کنند، برای  حاذق

ساعت نه دم درب فالن اتاق عمل باش تا از ایشان آخرین مشورت و تایید مهم رو بگیریم و گفتند که . در فاصله دو عمل پدر شما را ببینند

 .کار را دست بگیرند  گریفرد دیپدرتان را عمل نکنم و ایشان یا    بهتر می بینم

ایستادم و با پدرم   در ایستگاه وسط راه  .گفت در چنین وضعی برگردم و مشاوره را انجام دهم و در فرصتی دیگر شرفیاب شوم منطق می

د را می اتفاقا در خارج از تهران بود و گفت که درگیر ماجرایی هستند ولی اگر الزم است با تمام سختی اش خو  ایشان. تماس گرفتم

 .رسانند

توان این را داد که بدون دستپاچگی بگویم آقای دکتر من با اجازه شما   دوباره با آقای دکتر تماس گرفتم و خداوند عالم از فضل و کرم

یم بود چون می رفتم تا پدر را به امام رئوف بسپارم و برگردم اگر این مشاوره قابل انجام در روزدیگری است که بسیار قدردان خواه  داشتم

 .برمی گردم و خدمت می رسیم هم دشواری آمدن دارند اما اگر نیست پدر

 .من هماهنگ می کنم. بعد از عنایت و توجه امام رضا ع مشاوره را فردا انجام خواهیم داد. دکتر مکث کردند و فرمودند ، اتفاقا بروید

تلفنی در دسترس نبودم و فرصت توضیح نداشتم بسیار نگران   و چون ملتهب بود  دوستم دم گیت خروج. بدو بدو دوباره سوار مترو شدم

 .دم گیت رسیدم و دقیقه ای بعد از من به بقیه کارت پرواز ندادند ۷::۰راس ساعت . بود که از پرواز جا بمانم

 

 .بله باور نکردنی بود که ما هر دو دعوت شده بودیم

 ...سوار که شدیم همه چیز شیرین و مثل یک رویا گذشت

 ...بود که ما را می کشاند«او »همراه هم شدیم و لحظه به لحظه 

 .به زور همسفرش کردم می خواست بگوید می شود خلوت مرا بر هم نزنی  دوستم اقرار کرد که وقتی خودم را

همه   فرودگاه داشتمروحیات من و اون شروع طوفانی که در   دلش یک سفر تنهایی ، بی مزاحمت و اضطراب می خواست و نگران بود با

 .جا همینقدر مایه دردسرش باشم

 !نیک که می نگرم خود نیز نمی دانستم. او بهانه سفرم را نمی دانست 

 



 بدر محضر طبی: ازل چهارم پ

 وقتی زمین ناز تو را در آسمانها می کشید        وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید       وقتی گریبان عدم با دست خلقت می درید

 چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی   نه عقل بود ونه دلی   من عاشق چشمت شدم      وقتی عطش طعم تو را با اشکهایم می چشید

  آن دم که چشمانش مرا از عمق چشمانم ربود    دنیا همان یک لحظه بود    یک آن شد این عاشق شدن  

 چشمان تو من بودم و   آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد ان به نامم سجده کردشیط   وقتی که من عاشق شدم

        چیزی در آنسوی یقین  من عاشق چشمت شدم شاید کمی هم بیشتر      چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی نه آتشی و نه گلی

 شاید کمی هم کیش تر

 دن در مردمکهای تو بودیگر فقط تصویر م          بود تو  تماشایآغاز و ختم ماجرا لمس                              

 

شعری از مرحوم   رئوف نشسته بودیم و از شدت خوشبختی از اینکه چند ساعت اینجاییم ، حال دلمان خوش بود،  در صحنی رو به امام

 .و چند بیتی حفظ کردیم در محضر حضرت سلطان خواندیم لهی لفشین یداا

ی مسیری پر فراز و نشیب کنم گفت که خود را مهیا. از تجربه هایش در مواجهه با بیماری پدر و خصوصا مادرش گفت   بعد از آن دوستم

دلنشین بود اما خبر نداشت از همان لحظه که عاشق و عازم شده   حرفهایش بسیار. همیشه از بیرون به این مسیر نگاه کنم   اما سفارش کرد

 .شده بود  دلم گرم و آرام  بودم،

الزم نیست چیزی طلب   ن که آنها باشند اصالمیزباهر چند که  .رفته بودم که بسپارم و هر آنچه مقدر می کنند بپذیرم و طلب ظرفیت کنم

 !طبیب که آنها باشند الزم نیست درد را شرح دهی     !کنی

چرا که نیک می دانستم تا آن لحظه . حضور در محضر این انسان کامل عذرخواهی کردم   شکر گزاری کردم، از خداوند عالم به واسطه

به عالوه عذر خواستم که همواره نگاهم به ایرادها بود و . را می خواندم صداقت نداشتموقتی عبارت بابی انتم و آنی و نفسی و اهلی و مالی 

زیارت و دعا خواندن برایم آن است که خداوند می توانست را   بزرگترین شکر بعد  .به درستی بهره نبرده بودم   از نعمت وجود پدر

به   همیشه معمولی و پر از نقص و فقط برای رفع حاجت و طلب نیاز. ایدعشقبازی چنین نیک مردان و نیک زنانی را هیچ گاه برایمان نگش

اما این نورها و مفاخر آفرینشش را برایمان عیان ساخت تا حتی از در تقلید هم که شده عبارات فاخرشان را بر زبان جاری . درگاهش برویم

 .کرانه است کنیم و نظاره کنیم افق پرواز انسان چه بی
 

 ٰنَفْسِى؛ وَ إِلَیْکَ شَوْقِى، وَفِى مَحَبََّتِکَ وَلَهِى، وَ إِلَى ٰرُكَ مُرادِى، وَلَکَ لَالِسِوَاكَ سَهَرِى وَسُهادِى، وَ لِقاؤُكَ قُرََّةُ عَیْنِى، وَوَصْلُکَ مُنَىفَأَنْتَ لَاغَیْ

کَ غایَةُ سُؤْلِى، وَفِى مُناجَاتِکَ رَوْحِى وَرَاحَتِى، وَعِنْدَكَ دَواءُ عِلََّتِى، هَواكَ صَبابَتِى، وَرِضاكَ بُغْیَتِى، وَرُؤْیَتُکَ حاجَتِى، وَجِوارُكَ طَلَبِى، وَقُرْبُ

 ىیا نَعِیمِى وَجَنََّتِى، وَیَا دُنْیَاىَ وَآخِرَتِ   ....وَشِفاءُ غُلََّتِى، وَبَرْدُ لَوْعَتِى، وَکَشْفُ کُرْبَتِى،

 .مریدین امام سجاد ع ، میزان فاصله ام را بیشتر در می یابم وقتی دنبال خواسته هایم می دوم با دیدن این فرازهای مناجات

 .با طلب مغفرت و عافیت و عاقبت بخیری برای همگان غروب همان روز به شهر شلوغ و پر هیاهوی مان برگشتم  القصه،



 

 

 ی امیدوار یلدای  :زل پنجم پا

  

خانواده را برای یلدایی زودهنگام   و جمعه قبل از آن بخش بزرگی از. بود ۸۹۳۱آذر  ۶۲عمل پدر 

چون همه برنامه ای دیگر با بقیه خانواده شان در شب یلدای پیش رو داشتند هیچ کس . دعوت کردیم

 .و جمع بسیار خوبی شکل گرفت برایش ابهام نشد 

 .پدر برایمان موسیقی سنتی خواندند و ما همراهی کردیم. همه کنار هم حافظ خواندیم

 ...با زل زدن به پدر سرازیر می شد  یکی دو جا ناخواسته اشکهای من و خواهرم

 .اما بالفاصله شکر و لبخند می جوشید برای اینکه خدا فرصت داد بار دیگر دور هم جمع شویم

 ...پر از اندوه و امید توامان بودما یلدایی  ۳۱یلدای سال 

 ...مان به یقین سنگین تر بود« امید»اما وزنه 

امیدوار »فکر می کنم چیزی که فرق آدم هاست همین 

 .است« بودن

آدمهای امیدوار همیشه از زاویه ای دیگر به ماجراها می 

 ونگرند 

 .همواره در حال تالش برای ساختن دنیایی بهترند

 



 یشوند اگر سبوی  سر خم می سالمت  :پازل ششم

 

اما . تری بستری شود پدر بیمه های درمانی خوبی داشت که می توانست در بیمارستانهای خصوصی با خدمات مناسب

پزشکان خوب و متعهد   .هر چه بود ،برایمان درس آموز بود  انتخاب  دالیل این. بیمارستان دولتی بود  انتخابشان یک

از طرفی پدرم دوست داشت در درمان و . وصی کار نمی کردندبیمارستان بودند که در بیمارستانهای خص  زیادی در آن

 .شرایط عمومی جامعه را تجربه کند  خدمات،

اما به برکت عشقی که در . در بخش کانسر مردان با گوشت و پوست و استخوان درد و درماندگی ها را می دیدیم

پرستاران خسته . غر نمی زدیم. می کردیمکمک . وجودمان جوانه زده بود با کاستی های موجود راحت کنار می آمدیم

 .را درک می کردیم

تک تک مان مایه الهام و رونق و شادی و   در دوران اقامت در بیمارستان  امام رئوف بذری در وجودمان نهاده بود که

 .روحیه پرستاران و بیماران بودیم و صد البته از آنان هم بسیار می آموختیم

باید به صورت فرمایشی برای روز پرستار فیلم می گرفتند ساعتها در بخش ها سرگردان  یک گروه فیلمبردار خسته که

 .بودند و سوژه جالب نمی یافتند

پدرم همان روز عمل بعد از ریکاوری داوطلب مصاحبه شد در حالیکه وضعیت جسمی مناسبی نداشت با صدای لرزان 

 .دچهره های همه گشوده شده بو. از پرستاران قدردانی کرد

همسرم در اولین شب که سخت ترین شب پدر بود همراهی ارزنده . هر شب یکی از همسران ما خواهرها، کنار پدر بود

 .ای کرد که دوباره به بهانه این متن از صمیم دل قدردانی ام را ابراز می کنم

 . اران بیماری روحیه می دادبخش ها می رفت و به بقیه گرفت  با درن و سرم به  روزهای بعد که وضع پدر عادی تر شد

 .برای ما فهرست می کرد تا اگر می توانیم تهیه کنیم..  .پرستاران از خودکار و دستمال کاغذی و   کمبودهای

 .برای روز پرستار هم از ما خواست با یادبودهای کوچکی قدردانی مان را ابراز کنیم

می نواخت و پدر با اینکه سلیقه موسیقی متفاوتی  همسر خواهرم با هماهنگی بیمارستان موسیقی های شادی بخش

 .کف می زد تا بقیه روحیه بگیرند  داشت با لبخند می ایستاد و در بخش کانسر

 ها سرشان را تراشیده بودند حسن ختام شعرها ، شعر طنازانه حسن کچل چون خیلی

 .بود و لبخند بر لب بسیار ی نشانید 

 



 ...کرونا آمد: هفتم   پازل

 نیا رب بال بگردا  هجران نصیب ما شد                                        

 

ماجراهای درمان ادامه یافت و وقتی آخرین جلسه رادیوتراپی پدر تمام شد زمزمه های ورود و ظهور یک 

 .ویروس دردسرساز شنیده شد

همچنان   اکنون که زندگی هایمان، خیلی زیر و رو شده است اکنون که ماه ها از آمدنش می گذرد و 

 .زده لطفی هستم که در تمام سال گذشته با تمام تلخی های پاندمی کرونا برایمان رخ داد مست و حیرت

 .خیلی چیزها در سبک زندگی هایمان نهادینه شد بود که به خودی خود فرصت تغییرش را نداشتیم

  دادن ها نشان مان داد هیچ چیز این عالم ماندگار نیستدردها و رنج ها و از دست 

 ...اال چیزی که با وصل به او ماندگار شود                                              

 ...ما قدر لحظه را فهمیدیم                                                        

 ...اقدر با هم بودن ر                                                    

 



 ...یگانه شویم: پازل هشتم

 

 ..امسال چنان یلدایی نخواهد بود

داشته ها را مرور کرد   اما چقدر خوب می شود

 ... شکرهای بجا نیاورده را به جا آورد

دنیای پر از کثرت باید راهی به  که  اگر باور کنیم

 ،وحدت بیابد

،خندیدن، کار نیک و درست کردن، لبخند زدن، ، در تک تک لحظه های با هم بودن «سرانجام خوش دنیا»اگر برای 

 ..امیدوار بودن قدمی برداریم

 آن وقت همه دردها و رنج ها برایمان پله های رسیدن به آن قله خواهد بود

 ...فرصتی برای عشق ورزی و پاکسازی

 ...فرصتی برای فتح قله توحید و یگانگی

 

 آرزو دارم برایتان عشق و عاشقی جانانه کنار تک تک عزیزان تان

 ...هر عشقی در این عالم تبلور آن عشق جاودانه است

 ...یک روز می افتد آن اتفاق خوب

 ...یک روز می آیی از پشت ابرها

 

 

 

 

 
 

 

 





 دل وه 

ف الی         کارخام 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شد ب یلداشآخ جون! 

  با ما باش رفیقم... هم دمی

کَتاِّ، ٍلی خذای صًذگی  تِ ًظشم

کِ ّوِ ًعوتْای سٍی صهیي سٍ  یهْشتًَ

ی هي ٍ تَ آفشیذُ کِ حال دلوَى سٍ ٍاسِ

تا دستای خَدهَى ٍ اًتخاتْای تْتشهَى ٍ 

ایي عول قطٌگ تشهَى خَب تشش کٌین، 

ٍ ای اص جشیاى صًذگی ضة سٍ ّن ًوًَِ

ًقطِ عطفی دس ًظش گشفتِ کِ ضایذ 

 حتی اگِ یک ثاًیِ ٍقت طالست.ین تذًٍ

اگِ یعٌی تیطتش ضذُ!  !تیطتش تطِ ّن

ّوذل تاّوین، قذسش سٍ تذًٍین! اگِ 

، فشصتص سٍ پیذا کٌین کِ دسک ًثَدین

کٌین ٍ ّوذلی کٌین ٍ دسست سفتاس 

کٌین! اگِ ًویذًٍستین، ٍقت یاد گشفتٌص 

اگِ اضتثاُ کشدین، جای سٍ جَس کٌین! 

 ٍ ...جثشاًص سٍ پیذا کٌین! 

صًذگی دس دستاى تَاًوٌذ ب هسیش اًتخا

کِ چِ خَب تش هیطِ  ٍ تتَ ٍ هي ّس

قثل اص کاسی، اٍل فکش کٌین، تشسسی 

کٌین، یِ تشًاهِ سیضی کٌین، ٍ ... تعذش 

ٍ تاصم تشسسی کٌین کِ چطَس  اجشا کٌین

یک یکی اص اعضای تذًوَى ). سفتین پیص

فشهَلی ٍاسِ ، (تِ ًام آیضًْاٍس تٌی آدم

خیلی ساحتِ! . اد دادُ پیطٌْ تشًاهِ سیضی

حتی اگِ دلت خَاست هیتًَی تَ ّن 

تشًاهِ سیضیْات  تَی هسیش ساّت ٍاسِ

 :ٌیاصش استفادُ ک

 

هي هحَل کشًذ کِ ّشچی دلن هیخَاد تشای ٍقتی ایي صفحِ سٍ تِ 

تاحالِ کِ یِ !  آخِ هیذًٍی چیِ؟ضواّا تٌَیسن، خیلی لزت داضت تشام! 

کِ چی تٌَیسی ٍ  آصاد تاضی تِ خَدخَدت ٍاگزاس کٌي ٍصفحِ سٍ 

سخت  کِ فْویذمتعذ اص چٌذ سٍصی تفکش ٍ ایٌجا تَد کِ  چطَس تاضِ! 

تَی  کِ تیي ایي ّوِ هَضَع ٍ ایي ّوِ کاسّای قطٌگ ّااا!!هیطِ

اًتخاب کٌن کِ چطَس ایي صفحِ سٍ تا ضواّا تِ اضتشاک  رٌّن تایذ

 نتزاسم... کِ ّن هفیذ تاضِ، ّن قطٌگ تاضِ، ّن اًٍجَسی تاضِ کِ دل
ی ٍقتی سیحاًِیِ عکسی تاضِ اص اٍلص  فکش کشدمخالصص  هیخَاد!

...کلی صهیي ٍ صهَى تا حاال 1390عضیضم کَچک تَد! اصیلذای 

اًگاس ّویي دیشٍص تَد! یادش  ن تِ اهشٍصهَىچشخیذُ تا سسیذی

چقذس سضذ کشدین...چقذس یادگشفتین...چقذس آدهْایی تَدًذ  تخیش!

اص دًیای دیگِ داسى ًگاّوَى  ایٌجا ًیستي ٍ اٍى سٍصا کِ االى

ٍ االى  طَىًویطٌاختیواصال هیکٌي ٍ چقذس آدهْایی کِ اٍى سٍص 

هفیذی ّای دٍست داضتٌی  هثلوَى ّستٌذ! خَتدٍستْای جضٍ 

 تاّاضَى حالن خَتِ کلی یاد هیگیشم ٍ  کِ اص ّشکذٍهطَى

  

 تِ ًام خذا

 

 

حافظ ّن ایي ضعش قطٌگص سٍ تِ ها ّذیِ  عضیضاى ٍ یاساى،

یلذای  کشد! گطَدم تِ عطق ٍجَد تک تک ضواّا! ...  
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دل وه 
       

      خاواده رم اای 



 

  سالم دوستای خوبمون +

 دارن که اصال ازشون جدا نشدنیه  گی هایی ژروزهای آموزش مجازی یه وی

مامان و بابا و     !فیلم دیدن سر الکس های خواب آور   خواب صیحاگهی!     نت ضعیف!    !چت های زیر زیرکی

دوستای ندیده و نشناخته! نوش جان کردن صبحانه و    ن های به موقع باز نشو! ربیدو     !خواهر و برادر در متن الکس

 ه که و لکی بدبختی و خوشبختی دیگ   اکر انفرادی گروهی!  اکرگروهی انفرادی!      ناهار و عصرانه و شام در حین الکس!

 اعرابی با حال ه شده در بنیاد علمی فرهنگی هنریهتی
 کاران این اندر با تشکر از دست ،جنب بانک پاسارگاد

من به  ،ودندمننراهی ه که مارا در این امر مهژپرو
نوبه خودم می خواهم در مهین صفحه تشکری کنم از 

.مهراهی منودند همادر عزیزم که من را در این را  

 برو صفحه بعدی

 



  صال مخترع الکس مجازی کی بووود؟  بیاد تو خصوصی اکرشجناب کرونا خراب شدن روی سرمون! ا ناگهان با آمدن

 !!!دارم



مقارنه نادر مشتري و زحل در انقالب زمستاني؛ آخرين رويداد 
 بزرگ نجومي قرن

  

كره اول دي مصادف با انقالب زمستاني و آغاز زمستان در نيم
شناسان چندين دهه است كه منتظر اين روز شمالي است. ستاره

هستند، نه به دليل انقالب زمستاني، بلكه به دليل نمايشي كه 
سيارات پس از غروب خورشيد برپا خواهند كرد. در اين روز دو 

كنار يكديگر قرار غول منظومه شمسي، مشتري و زحل در 
نامند زيرا شناسان اين رخداد را مقارنه اكبر ميگيرند. ستارهمي

در طي اين رخداد مشتري و زحل به صورت يك جرم مشاهده 
 .خواهند شد (با چشم غير مسلح)

 

ساله ناشي از  20كنند. اين دوره ساله مقارنه خود را كامل مي 20مشتري و زحل دوره  1399در شامگاه اول دي 
تواند يكي سي از اين رخداد ميساله زحل است. رصد، ثبت يا عكا 29.5ساله مشتري و  11.86دوره تناوب مداري 

 1399انگيزترين رخدادهايي باشد آماتوري ممكن است آن را ببيند.نزديكترين موقعيت مقارنه در اول دي از شگف

 

 ٢١ زحل و مشتري هايسياره
اي دسامبر (اول دي) در پديده

 ٨٠٠كه آخرين بار در حدود 
سال پيش رخ داد، با فاصله 
بسيار نزديك از يكديگر در 

 .آسمان شب مشاهده مي شوند



شيد در اي خوردرجه 30دهد. در اين هنگام مشتري و زحل در حدود رخ مي
دو در البروج) قرار دارند. جدايي اين فلكي جَدي (از صورفلكي منطهصورت

 .رسددقيقه كماني مي 6.1اين روز به 

آيا خواهيد توانست اين دو را با چشم غير مسلح تفكيك كنيد؟ حتما 
هاي عناق و سها ايد كه در گذشته براي محك بينايي افراد از ستارهشنيده

 11.8اي اين دو شده. جدايي زاويهاكبر استفاده ميفلكي دبدر صورت
و زحل با دقيقه كماني است. بنابراين مشخص است كه براي تفكيك مشتري 

  .چه چالشي مواجه خواهيد بود. چالش ديگري نيز در اين ميان وجود دارد

درجه دارند و  20پس از غروب خورشيد، مشتري و زحل فقط ارتفاعي حدود 
كنند. پس فرصت كمي براي رصد ساعت بعد از خورشيد غروب مي 2حدود 

ايد افق غربي كنيد بماند. بنابراين محلي كه براي رصد انتخاب ميباقي مي
بازي داشته باشد تا از حداكثر زمان بتوانيد استفاده كنيد. اما از همه پهنه 

توان اين رخداد را به شرط صاف بودن هوا ديد. البته بخشي هم ايران مي
از ماجرا هم به نفع شماست. هر دو سياره در زمينه آسمان گرگ و ميش شامگاهي بسيار درخشان و چشمگير هستند. 

 .است 0.63است و قدر زحل نيز  -1.97شتري قدر م

 

  

  

آخرين باري كه اين دو 
سياره اينقدر به يكديگر 

 25ده بود در نزديك ش
ه.ش.  1002تير ماه سال 

(عصر شاه عباس كبير) 
 بوده

 



 انقالب زمستاني

اني دهد. در هنگام انقالب زمستروز دوشنبه اول دي ماه رخ مي 13:34در ساعت  1399انقالب زمستاني سال 
دقيقه خواهد  34ساعت  9، 1399كند. طول روز در اول دي ماه خورشيد كمترين ميل ساالنه خود در آسمان را طي مي

 .بود

( شب يلدا) كه مصادف با انقالب زمستاني است را جشن مي گيرند. در اساطير  ايرانيان ديربازي است كه اين شب
  روشني بر تاريكي غلبه مي كند و از آن پس طول روز به مرور افزايش پيدا مي كند. ،ايران در اين شب

ه.ش. (عصر خوارزمشاهيان)  604اسفند  13اي كوچكي رخ داده در خرين باري كه مقارنه اكبر با چنين جدايي زاويهآ
 48دقيقه كماني بوده و جدايي آنها از خورشيد نيز حدود  5ل حدود اي مشتري و زحبوده. در آن زمان جدايي زاويه

 .هدرجه بوده كه فرصت بسيار زيادي براي مشاهده مقارنه در اختيار منجمان آن زمان ميگذاشت

 

 

 

 

 

 

 

     

 رصد مقارنه

روز  16:52لحظه دقيق مقارنه مشتري و زحل ساعت 
است. اما در ساعت  1399دوشنبه اول دي ماه 

اي خواهند رسيد به نزديكترين فاصله زاويه 21:40
توانيم اين دو كه در هيچكدام از اين دو زمان نمي

سياره را ببينيم. بهترين زمان براي رصد وقتي است 
گذشته باشد. دقيقه از غروب خورشيد  45كه حدود 

اي افق جنوب در اين زمان در ارتفاع ده درجه
غربي به دنبال اين مشتري و زحل بگرديد. كه جنوب

البته هر دو را به صورت يك جرم نوراني خواهيد 
 .ديد

 
خانواده اعرابي براي شما صحت و سالمت ما 

كنيم. آرزو مي  



دل وه 

خاواده رم نوی 



 



دل وه 
       

      خاواده رم دادی 



 



بازی 
       

      خاواده رم ا یاری زاده 



 

               

 خانواده ساینا اله یاری زاده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معرفی کتاب

 جشن های آتش 
 پژوهش و نوشته: هاشم رضی 

 ناشر: بهجت

،  کتاب جشن های آتش به جشن های مهرگان

  چهارشنبه  و  سده، پنجه جشن  چله، شب یلدا،

رخی از جشن های ایرانی با  ب می پردازد.    سوری

آتش پيوند دارند و برخی با آب. از ميان جشن  

مهرگان، چله، شب یلدا،    منسوب به آتش، های  

از همه   و چهارشنبه سوری  پنجه  جشن سده، 

مشهورترند. کتاب »جشن های آتش« پژوهشی  

درباره جشن های منسوب به آتش در جهان و  

مراسم و آیين های سنتی آنها ميان زرتشتيان  

ایران و پارسيان هند است. نویسنده این کتاب  

می آغاز  مهرگان  جشن  از  جشن    را  با  و  کند 

می پایان  به  ميان تيرگان  این  در  رساند. 

ميان  گزارش  مهرگان  برگزاری  درباره  هایی 

زرتشتيان کرمان و یزد، مهرگان در دوره اسالمی  

و   سده  جشن  عباسيان،  خالفت  دوران  در  و 

گذشتن سياوش از آتش، جشن های آتش ميان  

گان از  ارامنه و جشن های آذرگان و اردیبهشت 

 . واندنی کتاب هستندمطالب خ 

 

 یی بازی های یلدا 

 چالش حافظه •

نشينند و نفر اول با گفتن یک جمله کوتاه به سليقه خودش بازی در یک دایره میخانواده  افراد  

کند و یک جمله کوتاه دیگر به این جمله  نفر دوم جمله را از ابتدا تکرار می،  کندرا شروع می

کننده جمالت را از ابتدا  کند که هر شرکتو بازی به همين ترتيب ادامه پيدا می،  کنداضافه می

ای را جا بيندازد، از بازی حذف  افزاید. هر کس که کلمهمیکند و جمله کوتاهی به آن  تکرار می

نقص تکرار کند که همه از  شود و برنده بازی کسی است که بتواند تا جایی جمالت را بیمی

 .بازی حذف شوند 

 !را بده  نارنگی •

را داخل گودی    نارنگیکند و  نفر اول دستش را مشت می.  نشيننددر یک دایره میخانواده  افراد  

دارد.  را نگه می  نارنگیدهد؛ یا به عبارتی با استفاده از ساعد و بازوی خميده،  آرنجش قرار می

تحویل دهد. چالش این بازی در آن    را بدون افتادن به نفر بعدی  نارنگی وظيفه دارد  کس  هر

باید فقط با استفاده از ساعد    نارنگیاست که هيچ کس مجاز نيست از انگشتانش استفاده کند و  

از بازی  نفری که بيفتد،  از دست هر    نارنگی و بازو از شخصی به شخص بعدی منتقل شوند.  

 .بماندبه دست باقی نارنگیکسی است که در نهایت  و برنده   دشوحذف می

 مسابقه اسمارتیز  •

یک کاسه پر از اسمارتيز قرار بدهيد و به  در مرکز دایره  .  نشيننددر یک دایره میخانواده  افراد  

کننده با استفاده  هر شرکتبدهيد. بعد از اعالم آغاز بازی  هر بازیکن یک نی و یک کاسه کوچک  

برنده،    کند.  به کاسه خودش منتقل میاز نی و به داخل کشيدن هوا اسمارتيزها را از ظرف  

 .اسماتيز بيشتری جمع کنداست که  کسی

 

 



 بازی  

       خاواده رم دری 



 ایزد توانابه نام 

 بازی های دورهمیجای یی هست، یلدابلند و خصوصا شب های خوش زمستان که ، تو این ایام قرنظینه که بیشتر با بچه ها و خانواده هستیم 

 خالیه!

 

 

به مناسبت شب یلدا چند بازی دورهمی پیشنهاد می کنیم اگر دوست داشتید حتما با اعضای خانواده بازی کنید و اگر هم دوست نداشتین 

  بازهم پیشنهاد می کنم حداقل یکی را انتخاب کنید.

 فوتبال فوتی

 و یک کاغذ ریز مچاله شده)توپ بازی( 4آکاغذ  -وسایل بازی: نی به تعداد بازیکن ها

میانی و...( بازیکن ها نی را در مرکز دایره قرار داده و با سوت داور بازی خط  –فوتبال طراحی می کنیم )دروازه مین یک ز 4روی کاغذ آ

  دروازه ی حریف هدایت کنند. شروع می شود. بازیکن ها باید با دمیدن در نی توپ را به سمت

 توپ بازیگوش

 )برای هر گروه(عدد 4لیوان پر از آب  -عدد2وسایل الزم: توپ پینگ پنگ 

باید با فوت . وان اول توپ را قرار دادهدر لی هم بدون فاصله قرار داده و لیوان پر پراز آب را کنار اعضا به دو گروه تقسیم شده و هر گروه4

 گروهی که زودتر موفق شود، برنده است. .توپ را به لیوان آخر انتقال داد

 

 باسواد بی نقاش -نقاشی بی سواد

 به تعداد بازیکن ها 5*5کاغذ -وسایل الزم: مداد )مشکی یا رنگی(

. نفر اول یک کلمه روی کاغذ می اعضای خانواده گرد هم می نشینندرا به صورت دفترچه منگنه کرده سپس  5در 5ا کاغذهای کوچک ابتد

و نویسد. نفر دوم با نگاه به نوشته ی نفر اول یک نقاشی می کشد و برگه را به نفر بعدی می دهد. نفر سوم بدون نگاه به نوشته ی نفر اول 

آن می نویسد. نفر بعدی باید با توجه به نوشته ی نفر اول یک نقاشی مرتبط بکشد. بازی  فقط با توجه به نقاشی نفر دوم یک کلمه مرتبط با

ست و کلمات و نقاشی های بامزه بازی وشته ی اول مقایسه می شود. بازی بسیار جذابی ار انتها برگه ی آخر را با نآخر ادامه دارد و دتا نفر 

 را جذاب تر می کند.بازی می تواند تکرار و تکرار شود.

 

 



 

 والیبال نشسته

 عدد 1وسایل الزم: بادکنک 

کاغذ، تور والیبال روی زمین مشخص می شود. حاال اعضای دو تیم در زمین خود جاگیری کرده  و بازی شروع می  ابتدا با یک نخ کاموا یا

 شود.

 ندن بادکنک در زمین حریفهدف: خوابا

 شاه، دزد، وزیر

 وسایل الزم: کاغذ و مداد

بازی برای ادب کردن مجرم ها. این بازی معموال با چهار نفر انجام می شود. ابتدا تکه های همشکل و کوچکی از کاغذ تهیه می شود و روی 

هر کدام کلمات شاه، وزیر، جالد و دزد نوشته می شود. کاغذها به شکل یکسان تا می شود تا کسی از داخل آن خبردار نشود. بعد هر یک از 

وزیر من »کاغذی را برمی دارند. وقتی همه کاغذها را برداشتند و از سمت خودشان خبردار شدند، شاه رو به دیگران می گوید:  بازیکنان

  «ن.دزد را از میان این دو پیدا ک»: اینجا وزیر با نشان دادن کاغذ، خودش را به شاه معرفی می کند. شاه می گوید« کیست؟

صحنه حساس و خانمان برانداز بازی اینجاست. باالخره وزیر یک نفر را به عنوان دزد معرفی می کند که دو حالت دارد؛ اگر حدس وزیر  

اگر حدس وزیر اشتباه  درست بود که شاه فرمان شکنجه ای را به جالد صادر می کند و جالد هم دزد بخت برگشته را شکنجه می کند اما

و « به جالد توهین کردی؟!»بود و جالد را اشتباها به جای دزد معرفی کرده بود معموال بالفاصله پس از حدس وزیر و معرفی او، می گوید 

از مشهورترین  بعدش دوباره شاه شکنجه ای را به جالد می گوید تا جالد، وزیر بخت برگشته را تنبیه کند. شکنج ها معموال دردآور است که

 .هایش سبیل آتشین یا بشین و پاشو است

 روی پیشانیاسم 

 وسایل الزم: کاغذ و مداد و چسب

به نام مورد انتخابی خود را روی کاغذی نوشته و آن را به پیشانی فرد مقابل می چسبانیم. او باید با سوال هایی که پاسخش بله یا خیر است 

 کلمه ی مورد نظر پی ببرد.



آزی  

       خاواده رم ی 







 آزی 

ی            کار خام 



 

 

 خونایستگاه 

ین باما در این  دیت ندارد.، محدو آب انار، لوشک انار، یک کاسه انار دان شده با نمک و گلپر و ... تنوعی که در خوردن انار می توان ایجاد کرد

ای خوبی لدا فرصت هیان و شب از انار استفاده می شود را کمتر امتحان کرده باشید. پاییز و زمستشاید غذاها و دسرهایی که برای تهیه آنها 

ی بر این غذایی متک و محصولدهستند که با انار تردستی کنیم و هنر آشپزی مان را غنی از انار و آهن کنیم. از این فرصت استفاده می کنم و 

 .و در دورهمی های خانوادگی با لذت نوش جان کنید وارم خوشتان بیایدامید میوه بهشتی را به شما آموزش می دهم.

 پودینگ انار

 مواد الزم:

 قاشق غذا خوری 4نشاسته ذرت:

 قاشق غذا خوری  وانیل: یک چهارم

 گرم 150خامه فرم گرفته:

 لیوان  2آب انار:

 پودر قند: سه چهارم لیوان

 روق 2التین:ژ

 گرم 100پنیر خامه ای:

 تهیه:طرز 

ارید و رارت بگذحروی و پودرقند و وانیل را مخلوط کنید ، نشاسته ،در ابتدا تصور کنید که می خواهید فرنی درست کنید.آب انار 

 یفتد.بارت آن سپس از روی اجاق بردارید تا حر به صورت متناوب هم بزنید تا غلیظ شود. .برای آنکه گلوله نشود یا ته نگیرد

ر دنادی که قبرای خامه فرم گرفته می توانید از خامه های  را مخلوط کنید تا یکدست شود.خامه ای  خامه فرم گرفته و پنیر

تین را ای ژالورقه ه طی مدت کوتاهی آن را به حالت فرم گرفته درآورید. ،عرضه می شوند استفاده کنید و با همزن فروشگاه ها

تا زمان  زایید وبیفحاال مخلوط خامه ای و ژالتین را به مخلوط اناری  دو تا سه قاشق آب روی حرارت غیرمستقیم حل کنید. همراه

د و د تا خنک شوکنید و در یخچال بگذاریتزیین  . نیز پودینگ را در ظرف های تک نفره بریزیددر انتها  هم بزنید. ،یکدست شدن

 ده خوردن است.پودینگ شما آما خودش را بگیرد.

 :یارمرغ دودی ان

 کند. ن ترغیب میبوی مرغ فراری هستند را به خوردن آترکیب لطیف و لذیذی از مرغ می سازد و خصوصا کسانی که از طعم و این غذا  

 مواد الزم:

 شق غذا خوری قا 1سس مایونز:                      لیوان 1آب انار:                   عدد بزرگ 2پیاز:              عدد ساق 4مرغ:

 تکه 2زغال:                         زردچوبه:به مقدار الزم ،فلفل  ،نمک                         قاشق غذاخوری  1رب انار:

 طرز تهیه:

نید و کاضافه  کمی نرم و کاراملی شدند مرغ را وقتی پیازها ابتدا پیازها را به صورت خاللی درشت خرد و با کره سرخ کنید.

 یید.ا بیفزا، رب انار و ادویه ها رسس مایونز ،بعد از سرخ شدن کامل پیاز و تغییر رنگ مرغ ها همراه پیازها تفت دهید.

ه اجازد.نار است املس یا شیرین استفاده کنید. حاال نوبت افزودن زعفران دم کرده و آب  ،ترشرب انار ازقه خود متناسب با ذائ

ز ی یک کاسه کوچک  فویل بکشید ودر مرکرو آب خورشت به غلظت برسد . در آخرین مرحلهو  دهید مرغ ها خوب بپزند

ود کردن ع به دروغن رویشان بریزید تا شرو قابلمه قرار بدهید . زغال ها را بور کنید و درون این کاسه بگذارید و یک قاشق

وجه تها برود.  خورد آن بگذارید تا دود زغال ها ال به الی اجزای غذا بپیچد و بهپ کرده اید، در قابلمه را که با دم کنی کی کنند.

را با  رویش کشید وداشته باشید که همه ی این کارها باید باسرعت عمل انجام شوند . برای سرو غذا آن را در یک ظرف گود ب

           . دانه های انار تزیین کنید

 با آرزوی زمستانی پر برف و باران

 1399خانه هایتان همچون خورشید درخشان، گرم و پر نور باد/ مینا منتظری/ یلدای 

 



آزی  

      کار خام ویان 



 

 

 ��هیّا نحضر تشیز کیک 

 ��بیائید باهم چیزکیک درست کنیم

 دو نوع چیزکیک داریم؛ داخل فر و یخچالی که اینجا چیزکیک یخچالی را یاد میگیریم؛ 

 ضمنا بسته به طعم ژله الیه نهایی، اسم چیزکیک همان میشود؛ مثال اگر ژله انار بریزیم، میشود چیزکیک انار.... 

 المکونات  

 گرم  ۲۰۰سکویت ساقه طالیی بی

 گرم ۱۰۰کره 

 گرم  ۲۰۰پنیر خامه ای 

 گرم ۲۰۰یا  ۱۰۰خامه 

 قاشق چایخوری ۱وانیل 

 شکر نصف پیمانه

 بسته ۱پودر ژله آناناس 

 آب جوش دو سوم لیوان

 حبه 5تا  ۴یخ حدود 

 بسته ۱ژله انار 

 لیوان ۱آبجوش 

 لیوان ۱آب سرد 

 کمپوت آناناس یا دانه های انار یا خالل بادام و پسته یا ترافل برای تزئین

 طریقة عمل  

ترین قالب، قالب کمربندی است؛ اگر نداشتید،ظرفی انتخاب کنید که قطر باال و پایین ظرف یکسان باشه. کف قالب کمربندی را برای چیزکیک راحت

 کاغذ روغنی پهن کنید یا داخل ظرف را کامل با سلفون بپوشانید؛ 

و داخل قالب ریخته و با ته لیوان، فشرده اش کنید و حدودا به مدت  را کامل پودر کرده و با کره ذوب شده مخلوط کنیدیت سکویدر ظرفی جدا، ب

 یک ساعت داخل یخچال بگذارید.

 ژله آناناس را ابتدا در دو سوم لیوان آب جوش حل کرده و سپس یخ ها به آن بیفزائید؛ 

 له آناناس را افزوده و کامل با هم بزنید.در ظرفی دیگر، پنیرخامه ای و شکر را با همزن دستی بزنید تا مانند خامه شود؛ سپس خامه و ژ

 ساعت در یخچال تا ببندد. ۴این مواد پنیری را آرام روی بیسکوئیت و کره بریزید و بگذارید حدود 

 ژله انار را نیز آماده کنید و پس از آنکه مواد پنیری کامل بست ، ژله انار آرام روی آن بریزید و دوباره در یخچال بگذارید.

 ضمنا میتوایند به جای مخلوط بیسکوئیت پودر شده و کره، از بیسکوئیت لیدی فینگر استفاده کنید...

 هنیئا لکنّ  

 

 فینگر لیدی با انبه چیزکیک اینجا من که کنید هاستفاد

 ام کرده درست



ی  خاه، ه،  

     



 1399/ 9/ 30        به نام خدا         یلدا   شب 
 

با اسکن کردن این 

کد فال حافظ خود را 

  ببینید�🁈�

 یک خاطره 
حدود چهار سال پیش شب یلدا به خانه مادربزرگم رفته بودیم خیلی خوشحال بودم 

و میوه و تنقالت چیده شده بود دانه های سرخ انار روی میز آجیل های خوشمزه ، 

بعد از ساعاتی خوش گذرانی روی دلم احساس خارش زیادی کردم ؛ به نظرتون چرا 

لی فردا صبحش فهمیدم که اولین جوش خارش داشتم؟ خودم میگم اون موقع نفهمیدم و

بماند که برادرم و دختر . ن بودا نم رو زدم و این خارش به خاطر آبله مرغغاابله مر 

       عمه هایم هم از من گرفتند و در اوج امتحانات در خانه استراحت می کردم

 لطیفه 

اگر کل دنیا رو بهت بدن به یکی گفتم 

 باهاش چی کار میکنی؟

 گفت : میفروشم میرم خارج 

گر ز دست برآید م کهبر سر آن  

آیددست به کاری زنم که غصه سر  



دل وه 
       

ی        خاواده رم 



 

 

 

شب  قهٔ یدق کی نیهم یها را قدر ندانستم ، ول قهیها و دق هیثان چگاهیها را از دست داده ام و ههمٔه زمان در تمام طول سال

 مهم است.  میبرا لدای

 دارد،  یکنم در باطن حرف مهم یفکر م چون

 لحظه ها ارزشمند هستند.  که

 گذرند.  یشبها هم م نیو سردتر نیتر اهیو س نیبلندتر که

 . دیخواهد رس هایکیروز از پس تار و

و بزرگترها را ، با دانه  زانینبود عز یسال را ، تلخ کی نیا ینیریو ش یتلخ زانمیو کنار عز دانمیلحظات را م نیا قدر

:از خوش  میگو یکه اگر قرمز باشد م ،یکنم به رنگ هندوانه ا یو دلخوش م برمیخورم ، فرو م یکه م ییدانٔه انارها

 روشن است.  میرو شی: سال پ میگو یباشد م دیاست و اگر سف یشانس

 به جناب حافظ.  یدر آخر تفأل دنهایبعد از باهم بودنها و گل گفتنها و گل شن و

و به  ریرا حفظ کن. سخت نگ مانتیو ا هیکن. روح یداریدارد. در مقابل مشکالت پا یو بلند یپست ی: زندگندیفرما یم که

 خدا توکل کن. 

 

 زهوشیت یکاردانبا من گفت پنهان  دوش

 

 فروش یکرد سر م دیشما پنهان نشا وز

 

 طبع یبر خود کارها کز رو ریآسان گ گفت

 

 کوشجهان بر مردمان سخت گرددیم سخت

 

 

 

 

 شفقي



ورزش 
       

      خاواده رم باغ 





ب یدا   

ی اد           کار خام  ریای، گار،عور، ول، 



 

Yalda Night 

By:  Elham Miryani,Reyhane Golzar,Reyhane Tarashti nezhad, Aseman 

Alipoor and Hoda Tavakol 

 

Iranian celebration of longest night of the year  

Iranians all around the world celebrate Yalda Night, which falls on coming December 21. 

During the night, families gather at an elder’s house and feast on watermelon, 
pomegranate, dried fruits and nuts. 

They eat and drink and read poetry, especially poems of Hafez, until midnight.  

Most stories about Yalda revolves around two sons of Nan-e Sarma Chelleh Bozorg and 
Chelleh Koochak. In Persian chelleh means forty. In ancient time, Iranians divided winter into 
two forty days, the first forty days begin from December 21.  

There are several folktales about this family in different regions of Iran. You can search the 
web or ask elders about them. 

Forget about lavish meal and decorated table set. Choose an easy-to-prepare food and 
prepare a friendly but beautiful table. 

In fact, Yalda is a celebration, which gathers families and relatives before the cold days of 
winter emerge. It is a heart-warming event for our ancestors to deal with frost and cold of 
days to come. 

 

 

 

 

 

 



 

How to Make Watermelon Jelly Shots for YALDA NIGHT ! 

 

 

 

 

 

 

To make watermelon slice jelly shots in a watermelon you need: 

  6 pound watermelon, halved with fruit removed (leave about 1/4-inch of fruit in the shell)  
  3 (3-ounce) boxes watermelon flavored gelatin  
 6 envelopes unflavored gelatin  
  3 cups boiling water 

 

1-After your gelatin has set, remove the watermelon half from the fridge and place it on a cutting 

board. 

2-Use a sharp knife to cut 1-inch slices. The gelatin will be nice and firm because of the added 

unflavored gelatin in the recipe. 

3-Even though you filled the watermelon rind with liquid gelatin, when it solidified, it shrank too. You 

can trim the excess tips off of each slice. 

4-Cut each watermelon slice into three triangles. 

5-Now all you have to do is serve them. Get ready for Yalda night  



 حاظ  

       خاواده رم بابازاده 





 حاظ 

خاواده رم اوی 





 حاظ 

خاواده رم عور 









عس  

     خاواده رم صدای 





عس 

خاواده رم د 





عس 

کار خام مالادی 





با تشکر 
از همه ى عزیزان  
 از انجمن محترم  

از خانواده هاى گرامى مفیدى 

یلدا مبارك باد 
99/9/30

متوسطه دوره اول دخترانه مفید متوسطه دوره اول دخترانه مفید 


