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  غذاي نذري

اش در ماه محرم و صفر، در حيـاط خانـه  مسعود هر سال عمو
همـراه  ي فاميـل بـه  كند. مـا و همـه  هيئت عزاداري برپا مي

 دهه آخر ماه شب از ماه محرم و 15اهل محل در  همسايگان و

حسـين (ع) و شـهداي    مراسم عزاداري امام صفر، هر شب در
 پس از پايان مراسـم، وقتـي از   كنيم. آن شبكربال شركت مي

آمـديم، كنـار كوچـه پـر بـود از       ي عمو مسعود بيرونخانه
بعضـي   دربعضي خالي شده و بار مصرف غذا كه يك هايظرف

  .بود ماندهاز آنها مقداري غذا باقي

ها آهي از ته دل كشيدند ظرف مينا با ديدن اينمامان و عمه    
هـاي  كوچولوي من و بچه و ابراز تأسف كردند. خواهر و برادر

 چي شـده؟ «و گفتند:  ترها چسباندندمينا خود را به بزرگعمه
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هـا! غـذايي كـه در    چهب«مينا گفت: عمه »چرا ناراحت شديد؟
ا غذاهاي ديگر فرق دارد. هر شود، نذر است و بهيئت پخته مي

ـ دانه ك اسـت زيـرا در مجلـس عـزاي     رّي برنج اين غذا، تب
  »ست و بايد مورد احترام همه باشد.ده احسين (ع) پخته شامام

نيم خورده انداخت و گفت:  مامان دوباره نگاهي به غذاهاي    
خيلي از مردم آرزو دارند يك قاشق از غذاي نذري را به نيت «

ا مردم اسرافكار با غذاي نذري تبرك و شفا بخورند اما ببينيد م
مينـا گفـت:   وحيـدكوچولو پسـر عمـه    »كنـيم؟ مـي  كارچه

عزيزان مـن!  «عمه گفت:  »يعني چي؟ نيت شفاجون! داييزن«
كس با دل پاك، چيزي ع) امام مهربان ماست و هرحسين (امام

، از غذاي نذري او ميـل كنـد  او كند يا  را نذر مراسم عزاداري
  گره از خواهد كند و از خداوند مياي او دعا ميامام (ع) نيز بر
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  »مشكالت زندگي او باز كند.

ها! بسياري از كساني كه مسـلمان نيسـتند   بچه«ان گفت: مام    
در مـاه محـرم    ما، مثل برادران و خواهران مسيحي يا يهودي

كننـد و نـذري   مـي  حسين (ع) برگـزار مراسم عزاداري امام
بله، امام و «ها را ديد گفت: عمه تعجب ما بچهوقتي  ».نددهمي

نمرد و هـاي جـوا  ي انسـان ، مورد احترام همـه البكرشهداي 
 كند دست كم يكي ازي جهان هستند و هر كس تالش ميآزاده

  »هدا را عبرت زندگي خود قرار دهد.الشزندگي سيدهاي درس

دا شويم و بـه خانـه   مينا جي عمهوقتي خواستيم از خانواده    
خـورده رفتنـد.   رف غـذاهاي نـيم  طترها بهبرگرديم، كوچك

كوچولـو  رند كه خواهرها را بگيد جلوي آنترها خواستنبزرگ
خواهيم غذاها خواهيم غذا بخوريم، ميجون! نميمامان«گفت: 
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هـاي گرسـنه   يزيم و يك گوشه بگذاريم تا پرندهرا روي هم بر
خورند و مي ها هم نذريوقت آنها را بخورند. آنبيايند و آن

  »شود.دور ريخته نمي غذاهاي اضافه هم

جـه  ترها مورد توكوچك كار خوبهمه خوشحال شديم و اين    
  هاي شما قبول باشد!باباها هم قرار گرفت. عزاداري

  »قاصدك«

  گيرسدر غروبي نف

(ع) در ظهـر  العابـدين زيـن  الحسين، امامبنزبان حال علي«

  »عاشورا

  پيش چشمم تو را سر بريدند

  هايم ولي بي رمغ بوددست

  بر زبانم در آن لحظه جاري:
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  بود قَلَالفبرّبقل أعوذ

  »آيا كسي يار من نيست؟«فتي: گ

  قفل بر دست و دندان من بود

  داداي تب امانم نميلحظه

  تو، آن خيمه زندان من بودبي

  شد كه من هم بيايمكاش مي

  دار باشم!ملَدر سپاهت ع

  خواستكاش تقديرم از من نمي

  تا كه در خيمه بيمار باشم!

  گيرماندم و در غروبي نفس

  راروي آن نيزه ديدم، سرت 

  ماندم و از زمين جمع كردم

  هاي تن اكبرت راپاره
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  ماندم و بغض سنگين زينب

  تا ابد حلقه زد بر گلويم

  ماندم و ديدم افتاده بر خاك

  قاسم، آن يادگار عمويم

  گفتم، اي كاش اين، خواب باشد!

  گفتم، اين صحنه شايد خيالي است

  ماهه آمديادم از طفل شش

  يادم آمد كه گهواره خالي است

  پيش چشمم تو را سر بريدند

  هايم ولي بي رمغ بوددست

  بر زبانم در آن لحظه جاري

  الفلق بودبرّبأعوذلق
  »افشين عال«
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  خراسان بزرگ

  ي خورشيد استخانه

  ي پاكخاك اين پهنه

  گويي از پرتو مهر

  آسماني شده خاك

  ،»عطار«زادگاه 

  است »شيخ جام«شهر 

  ،»فردوسي«ي خانه

  تاس »امخي«ي خانه

  اين خراسانِ بزرگ

  بهترين خاك خداست

  گنبد روشن آن

  آفتاب دل ماست
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قرن ششـم، نويسـنده و    شاعر و عارف بزرگ ايران در    عطار
نامه الطير و الهيمنطق هاي بسيار مشهوري مثلي كتابسراينده

  است.

پيل معروف به شـيخ جـام، عـارف    احمد ژندهشيخ    شيخ جام
  زيسته است.جام ميستان تربتمدار قرن ششم كه در شهرنا

رگ طوسي كـه در قـرن پـنجم زنـدگي     شاعر بز    فردوسي
فارسـي،   كرده است. شاهنامه، شـاهكار زبـان و ادبيـات   مي

  ي اوست.سروده

خيام نيشابوري، شاعر و رياضيدان بزرگ ايران در قرن     امخي
عرهاي خيـام كـه رباعيـات ناميـده     ش .كردميزندگي  پنجم
  جهان مشهور است.در  شود،مي
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 هاي گذشته، بسيارسرزمين خراسان در زمان    خراسان بزرگ

هايي از كشورهاي افغانستان و تاجيكستان تر بوده و بخشبزرگ
  است. گرفتهبر ميدر  را هم

طاليـي  گنبد آن به رنگ  رضا (ع) كهمرقد امام    گنبد روشن
  درخشد.است، از دور مثل خورشيد مي

  »اءءء شعبانياسد«

  ها توي سرويسمورچه

  و خندونها شادمورچه

  خوان برن به اردومي

  خوان برن به باغيمي

  خوشبو گاليپر از 

  هابارون مياد، مورچه
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  شنزير بارون خيس مي

  يكي يكي به نوبت

  شنسوار سرويس مي

  هاي با ادبمورچه

  با شادي و با خنده

  گن كه جاده ليزهمي

  يواش برو راننده!
  »ايرودابه حمزه«

  ما پنج تا

د و به در مدرسه تنها نشسته بو »ناني«ما پنج تا ديديم كه چطور 
 ناني، بيا بازي«گفتند: به او مي هاكرد. بچهها نگاه ميبازي بچه

ها را بدهد. هميشـه  خواست جواب آناما او دلش نمي »كنيم.
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ي انست چگونه بازي كند تا مثل بقيـه دكرد و نميتنها بازي مي
  خوشحال باشد و لذت ببرد. هابچه

 »خندنـد. چطور هنگام بازي مي هابچه«گفت: با خودش مي    

هـا آدم را  آيا بازي بـا بچـه  «پرسيد: با صداي بلند مي گاهي
زنگ نقاشي، خـانم   ما پنج تا شنيديم كه در »كند؟مي خوشحال

رويم و در قرار است همگي به پارك جنگلي ب فردا«معلم گفت: 
هـا  بچـه  »هاي زيبا را نقاشـي كنـيم.  ا هم منظرهجا همه بآن

فـردا   حتماً«خند به ناني گفت: خوشحال شدند. خانم معلم با لب
گشـت،  مدرسه به خانه برمـي  وقتي ناني از »گذرد.خوش مي

ند و در مـورد اردوي  خوانمي ها را ديد كه با همديگر آوازبچه
  كنند.فردا صحبت مي

  د آواز ـخواهش ميـناني هم دل اس كرديمـج تا احسما پن      
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دوي فـردا  ار بـه به خانه رسيد، تصميم گرفت بخواند. وقتي او 
تـا   يش را بنويسد ولي ما پـنج هاخواست مشقفكر نكند. او مي

  هايش را بنويسد.مشق دوست نداشتيم به او كمك كنيم اصالً

 ناني با عصبانيت مدادش را كنار گذاشت و رفت پيانو بزند اما    

 خواست نُتي متفاوت پيـدا كنـيم.  مي مانما پنج تا هر كدام دل

امـروز، روز بـدي   «گفت:  ناني باز هم عصباني شد و با خودش
مـان  د، شكالت بخورد اما ما پنج تا دلبعد به فكرش رسي»است.
  خواست او شكالتي بردارد.نمي

همگـي   »كنيـد؟ به من كمك نمي چرا«ناني با عصبانيت گفت: 
مـا   دوست داريم تنها باشيم، درست مثل خودت.«: جواب داديم

كاري انجام دهيم حتي يچتوانيم هپنج انگشت وقتي تنهاييم، نمي
ناني  »داريم! تنهايي خوب است؟ مگر نه؟!توانيم شكالت برنمي
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ما پنج تا وقتي  »من به شما احتياج دارم.«كمي فكر كرد و گفت: 
خوشحال شديم و به او اين حرف را از زبان ناني شنيديم، خيلي 

  بردارد و بخورد. مزهخوش كمك كرديم تا شكالت

فردا «را بخورد اما با خودش فكر كرد: ناني خواست شكالت     
  »خوريم.را توي پارك جنگلي با دوستانم ميها شكالت

  »صبا ندافيان«

  اگر من نبرم

هـاي  عاشورا كه لشكريان يزيـد بـه خيمـه    گويند در عصرمي
شـان  سين (ع) حمله كردند، هرچه به دستامام حبازماندگان 

كردند. يكي از افراد غارتگر، مردي بود كه غارت مي رسيد،مي
داشـت و غـارت   برمي ديد،كرد و هم هرچه را ميمي هم گريه

  كرد.مي
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يكي از بانوان باز مانده از كاروان امام حسـين (ع) بـه او       
چرا گريه نكنم، مگر شما «مرد گفت:  »كني؟چرا گريه مي« گفت:

وضـعيت  در ايـن   دختران رسول خدا نيستيد؟ وقتـي شـما را  
قـدر بـه   ايـن  اگر«آن بانو گفت:  »گيرد.ام ميبينم، گريهمي

گذاري، چرا اموال ما را غارت ي رسول خدا احترام ميخانواده
  »اگر من نبرم، ديگري خواهد برد.«جواب شنيد:  »كني؟مي

آورنـد و  كار ناپسند خـود، بهانـه مـي    توجيه بعضي براي    
كند. اگر من رشوه كنم، ديگري ميكار را ناگر من اينگويند:مي

 يزشـت  و كار ناپسنداين  كهحاليگيرد. در آن يكي مي نگيرم،
در چنين  است و هر كس مسئول بدي يا خوبي كار خودش است.

 كنند ويزيد تشبيه ميمواردي، مردم شخص مذكور را به ياران 

  »اگر او نبرد، ديگري خواهد برد.«گويند: به طعنه مي
  »مصطفي رحماندوست«
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  زني!بر جگرم مي

شـدند.  حاكم بردند. هردو بايد مجازات ميپدر و پسري را نزد 
ها را صد چوب بزنند. اول پدر جلو آمد، او حاكم دستور داد آن

 اشهاي درد بر چهرهختند و صد چوب به او زدند. نشانهرا اندا

با حسرت شد ولي فرياد نزد. سپس پسر را آوردند. پدر  نمايان
  كرد. پسر را روي زمين انداختند.و ناراحتي به او نگاه مي

فرياد كرد.  همين كه اولين چوب را زدند، پدر شروع به ناله و    
 تابي نكردي، چرا باخوردي ولي بي تو صد چوب«حاكم گفت: 

آن «پدر گفت:  »كني؟له ميقدر نايك چوب زدن به پسرت، اين
ولي  ؛توانستم تحمل كنممي زديد و منها را به تن من ميچوب

  »تحمل كنم. توانمو نمي زدياين چوب را بر جگرم 
  »منشابوالفضل هادي«
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  ي كاغذتهيه

هاي مختلـف سـاخته   كاغذ از اليافي گياهي با اندازه يك ورق
اند كـه  رده شدههم پيچيده و چنان فشاين الياف، به شده است.
در روزگار قديم،  صاف و براي نوشتن مناسب باشد. سطح كاغذ،

كردند تا آبش گرفته پهن مي خمير چوب و آب را روي غربالي
 صـورت ورق كاغـذ  شود. اين خمير، پس از خشك شـدن بـه  

  شد.آمد و جدا ميدرمي

 هـاي رود نيـل  تان از گياه پاپيروس كه در كنارهمصريان باس    

ـ يد، كاغذ درست ميرويمي ن داراي انـواع  كردند. هند و ژاپ
ساز هستند. توليد اين كاغذها به دليل باال كاغذهاي زيباي دست

  شود.سازندگانش، گران تمام مي بودن دستمزد

  كار اخت كاغذهاي ماشيني بهـر سد ي نيشكر،باگاس يا تفاله       
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ـ    كار، از ارود. در اينمي تفاده لياف چـوب و پارچـه نيـز اس
تـرين  عت كاغذسازي، يكي از آلوده كنندهامروزه صن شود.مي

شود. در اين صنعت، مقادير فراواني آب مصرف مي صنايع است.
ي مجدد اده از هر دو روي كاغذ و استفادهتوانيد با استفشما مي
  جويي در كاغذ كمك كنيد.ها، به صرفهاز پاكت

  »سپيده عندليب و حسيني ياسيني«

  جنگلجانوران 

هـاي  ها خويشاوندان ميموناين ميمون ميمون شبگرد هندي
يگر ها شبيه يكدآن آفريقايي هستند و روش زندگي ماداگاسكار

كوچك، ماننـد   ها براي شكار جانوراناست. اين جانوران شب
ها آن كنند.وخيز ميها جستميان شاخه هاي فنريبازياسباب
ير حشـرات و نيـز   هـا و سـا  ها، هزارپاها، جيرجيركسوسك
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هـاي  ي پرندگان و حتي عقـرب هاي كوچك، جوجهمارمولك
 12تـا   10كنند. طول بـدن ايـن جـانور،    شكار مي درختي را

دليـل  و بـه  ترندپاهاي عقب اين ميمون، كوتاه سانتيمتر است.
  كنند، بسيار عضله دارند.هايي كه ميجهش

ب بـه  زرد بلندش اغلي با كاكلاين طوط    زردطوطي كاكل
آيد. اين پرنده همچنـين بـه محصـوالت    ها ميپارك ها وباغ

ـ  رساند. اين طوطي معموالًآسيب مي كشاورزي او، وقتي كنجك
برد و وقتي در شود، كاكلش را باال ميمي زدهتحريك يا هيجان

  اندازد.پشت سرش مي حال آرامش است، كاكلش را

اد حشرات، وجوي نوزميناها در جست    دارمرغ ميناي كاكل
طـور  ساير حشرات كوچك به ها وها، مورچهها، سوسكموريانه
  كنند.وخيز ميدر جنگل جست جمعي

  »هيمي و مهرزاده مينانژادصديقه ابرا«
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  كشيدن و هل دادن

كنيم. وقتي يا هل دادن هر چيزي نيرو مصرف ميبراي كشيدن 
رت كنيم يا بـه عبـا  مي كنيم، بر آن نيرو واردتوپ را شوت مي

ثقيل، بـار سـنگيني را   جر دهيم. زماني كههل مي ديگر، آن را
كشـد. نيـرو   سمت خـود مـي  كند، در واقع آن را بهبلند مي

تواند سبب افزايش يا كندي حركت يك جسم شود يا مسـير  مي
  حركت آن را تغيير دهد.

هاي بـدني، از نيـروي   براي انجام فعاليت    نيروي جسماني
داريم، گيريم. وقتي يك قاشق را برميهايمان كمك ميماهيچه

 دهد وهايمان را حركت مياستخوان هاي دست،نيروي ماهيچه

بـرداران از  م. وزنهتوانيم بازويمان را خم كنياز اين طريق مي



 
21

 هايتوانند وزنهاي بسيار قوي برخوردارند و مينيروي ماهيچه

  سنگين را روي سرشان بلند كنند.

دن وزنه را شروع كنـد،  خواهد بلند كرمي برداروقتي وزنه    
كشـد تـا آن را از روي   مـي  ي وزنه را به سمت خودابتدا ميله

اش بلند كرد، با تا روي سينه زمين بلند كند. پس از آنكه وزنه را
  برد.كند و آن را باالي سر ميمي نيروي زياد بر وزنه فشار وارد

ازاده از كشـور  رضحسين    بردار قهرمان المپيك جهانوزنه
بقات كيلوگرم در مسـا  262اي به وزن ان با بلند كردن وزنهاير

رمان جهان شد. ميالدي، قه 2001برداري المپيك در سال وزنه
 4سنگيني، معادل بلند كردن همزمان اي به اين بلند كردن وزنه

  شخص بزرگسال است.
  »مجيد عميق«
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  مان بدانيماز اطراف

 124نيم، پيامي با سرعتي معادل كوقتي چيزي را لمس مي* 

  شود.مايل در ساعت به مغز فرستاده مي

يك تـانكر ده گـالني را    بدن ما آب كافي براي پر كردن* 
  دارد.

  مداد، كربن كافي دارد. 900بدن ما براي ساختن * 

  ي بدن، كف پا است.سردترين نقطه* 

و ترين مواد و حاوي كراتين است ناخن انسان، يكي از محكم* 
  شود.بعد از مرگ نابود نمي شود وشاخ كرگدن نيز يافت مي در

ترين عناصر بدن است زيرا اسكلت پا يكي از مهمانگشت شست* 
دهد كه بـه  كند و به انسان اين امكان را ميمتعادل مي بدن را

  ن ـگشت نبود، موقع راه رفتن زميت كند و اگر اين انـجلو حرك
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  خورديم.مي

ته هفن با جراحي برداشته شود، در چهارانسا سوم كبداگر دو* 
  گردد.ي خود برميي اوليهاول پس از عمل، كبد به اندازه

مقدار باكتري موجود در دهان، بيشتر از مجمـوع جمعيـت   * 
  كشورهاي آمريكا و كانادا است.

  »ناصر نثار«

  آن چيست؟

 پوست تنش چه شكليه؟  

  خطيخالي، نه خطنه خال

  هگليلدوتا لُپش گ

  ي خجالتياين ميوه

 نه گل داره، نه آبيه  

  ي حسابيهيه ميوه
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  شبيه پنجِ چاقه

  رو شاخه توي باغه

 م داره از جنس چوبيه د  

  كارش چيه؟ بزن و بكوب

  ه آهنيلّدم چوبي، ك

  تو جنگله صبح تا غروب

 چه رنگيه؟ كبوده  

  از اون قديما بوده

  دمش توي كُالشه

  كدو باهاش داداشه

 ميوه و برگ و ريشهبي با شاخه  

  گرده تو جنگل و دشت و بيشهمي

 لي لي لي لي لي، عروسي  
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  قالهو تو باغ چه قيل

  خانم كه زردهشيرين

  همسر پرتقاله

  ها را در ماه آبان بخوانيدپاسخ

  ساعت استراحت

  :ز!«احمد:  »يك پرنده را نام ببر.«معلمبز! بز كه «معلم:  »ب
بينم كه چرا آقا، من هميشه مي«مد: اح »پره، پرنده نيست.نمي

  »پره!بز از روي جوي مي

  :رفته بانـك،  «بچه:  »اين گدا كه اين جا بود، كجاست؟«مرد
 بـر يد، كارش كه تمام شه، اوراق مشاركت بخره. بفرماييد بنشين

  »گرده.مي

  :وجب روغن روي آن باشد.پزم كه يكآشي برايت ب«اولي« 

  لب ـچون براي ق ما روغن جامد نريز! ا ان دستتـقرب«:  دومي
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  »خطر دارد.

 كـرد در  اصرار مـي  هاي هواييشخصي هميشه در مسافرت
ز او پرسـيدند،  صندلي عقب هواپيما بنشيند. وقتـي علـت را ا  

گويد مي ها را گوش كنيد،اگر با دقت اخبار سانحه«جواب داد: 
نان نشـي  ته سرنشينان هواپيما كشته شدند. هيچ وقت صحبتي از

  »هواپيما نيست.

  :آمـوز:  دانـش  »يـك نفـس عميـق بكـش.    «معلم ورزش
هايم چون مداد رنگي«آموز: دانش »چرا؟«معلم:  »توانم.نمي«

  »ام.را نياورده

  :ي زيـادي دارد؟ كدام حيوان بـه انسـان عالقـه   «معلم« 

  »گرگ گرسنه!«آموز:دانش

  هاي شهريورپاسخ چيستان

 سيكلت.چتر، موتور ،گيالس، ساعت، بادكنك، درخت




