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  جشن حج در غدير

ي فاميل بـراي ادربزرگ از سفر حج برگشتند و همهبابابزرگ و م
آنان جمع شدند. روز اين ميهماني به خواست مادربزرگ،  ديدن

مان بـراي آن دو ها كه دلتعيين شده بود. ما بچه روز عيد غدير
جمع شده بوديم.  شانفاراطبسيار تنگ شده بود، با شور و شوق 

  گفت.كرد يا چيزي مير كس سؤالي ميه

تـك مـا در جـواب سـؤال  تك بابابزرگ بعد از ناز و نوازش    
 »كجا بيشتر به شما خوش گذشـت؟«يد: مهين كه پرس خالهدختر

گذرد زيـرا جا خوش ميدر مراسم حج همه عزيزان من!«گفت: 
 كنيمرويم، حس مييا هر جا كه مي دهيمهر عبادتي كه انجام مي

 كنـار (ع)و امامان معصوم  (ص)اكرم و پيامبر (ع)رت ابراهيم حض

  »گويند!كنند و به دعاهاي ما آمين ميمي ما هستند! با ما دعا
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تان تمام شـده، بايـد چـه حاال كه حج«برادر بزرگم پرسيد:     
  »تان باقي بماند؟مثبت حج در روح كارهايي انجام دهيد تا اثرات

ي برادرم رفت گفت: كلي قربان صدقه ربزرگ پس از آنكهماد     
حاجي هميشه بايد خودش را در پيشگاه خدا بداند و هـر كـار «

خوبي كه در زمان حج انجام داده و هر دعاي خيري كـه بـراي 
پايان حج هم انجام دهد تا حاجي واقعـي  ديگران كرده، پس از

غدير را وظايف مهم حاجيان اين است كه عيدباقي بماند. يكي از 
 حسنه و كارهـايبرگزار كنند و با پيروي از اخالقشكوه تمام  با

مردم جهان نشان دهند كه دين  يي اميرمؤمنان، به همهپسنديده
ها، محبـت و كمـك بـه سالم، دين برادري و برابـري انسـانا

  »و نيازمندان است. محرومان

 به همين دليل ما امروز دور هم جمع شديم تا«مادربزرگ گفت:     

عنوان جانشـين و به (ع)دليل انتخاب حضرت علي به داونداز خ
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مان و از آن امام عزيز بخواهيم براي تشكر كنيم(ص)وصي پيامبر 
معنوي، يكي از دعا كند. كمك به نيازمندان چه كمك مالي و چه 

بود كه حاجيان هم بايد  (ع)المؤمنين ي اميركارهاي مورد عالقه
ترين ا هم بايد اين روز را بزرگند. شمبراي انجام آن آماده باش

يك را در آن انجام دهيـد. آرزو عيد بدانيد و بهترين كارهاي ن
ي چشمان من هم به زيارت خانـها نوري شمزودي همهكنم بهمي

  ».ف و حاجي واقعي شويدرّشخدا م
  »قاصدك«

  آرزوي رزمنده

  شب پيش از حمله

  يك بسيجي در دشت

  در دلِ تاريكي

  گشتپيِ چيزي مي
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  ناگهان در دل خاك

  چند مين پيدا كرد

  ها راي آنهمه

  يك به يك خنثي كرد

  شاد لبخندي زد

  ماه با او خنديد

  تر، اماآن طرف

  ها را ديددشمن آن

  ناگهان بر قلبش

  زخم يك تير نشست

  آهي از درد كشيد

  قلب مهتاب شكست

  آن زمان از چيزي
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  هايش گله داشتچشم

  با خدايش تنها

  تيك قدم فاصله داش
  »افشين عالء«

  پارك

  به، به، به، چه جايي

  چه جاي باصفايي

  درخت داره، گُل داره

  هِ بلبل دارهه چَچَ

  اره دارهوّآب داره، ف

  كلنگالّتاب داره و ا

  جا براي بازي داره

  هاي رنگارنگبا بازي
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  چمن داره، سبزه داره

  حيف كه براي بازي نيست

  روي چمن بازي نكن

  چمن كه جاي بازي نيست
  »طفي رحماندوستمص«

  شريَوگُلِ پَ

  نشسته بر لب كارون

  نام پريوشهگلي ب

  ي لبخندگشوده غنچه

  شكفته چون گلِ آتش

  كُنارها به كِنارش،

  ي چيدندر آستانه

  ي خرماو خوشه خوشه
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  در انتظار رسيدن

  هواي شرجيِ اهواز

  پر از روايت جنگ است

  ولي نگاه پريوش،

  چه مهربان و قشنگ است!

  پريوش خدا كند كه

  هميشه تازه بماند

  و عطر صلح و صفا را

  به هر كجا برساند

  رود مشهور در شهر اهواز. =كارون

سرخ  هاير و شيپوري شكل است بيشتر به رنگپگلي پنج =پريوش
  رويد.اطق گرم جنوب ايران مثل اهواز ميو صورتي كه در من

  ي درخت سِدر در جنوب ايران.ميوه =كُنار
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  ان و يكي از شهرهاي بزرگ ايران.ن خوزستمركز استا =اهواز

  ».شعبانيا..اسد«

  ي بازيگوشدرد دل بچه

  تعطيالت تابستونه

  خواد بازي كنمدلم مي

  دونم چطوراما نمي

  مادرمو راضي كنم

  دارمتا توپمو برمي

  گه توي كوچه نرومي

  خوام برم توي حياطمي

  گه توي باغچه نرومي

  خبر نداره مامانم
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  رار كنمخواد فدلم مي

  برم توي حياطمون

  زنبورارو شكار كنم

  هاپروانهدنبال به

  به هر طرف سر بزنم

  خودم يه پروانه بشم

  ر بزنمتوي هوا پَ

  مامان مهربون من

  خورميجُم م هبينميتا 

  گه بشين، بازي بسهمي

  بايد بازم بري كالس

  بخوني حساب و هندسه

  اسممو تو چندتا كالس
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  نوشته تا درس بخونم

  شمواد وقتي بزرگ ميخمي

  خيلي چيزا رو بدونم

  گه حاال تابستونهنمي

  گيرههوا گرم و نفس

  گه بايد بري كالسمي

  همين حاال، فردا ديره

  خواددونه دلم مينمي

  منم تو خونه بمونم

  تلويزيون نگاه كنم

  كتابِ قصه بخونم

  كار كنم؟راستي بايد چه

  تا مامانم راضي بشه؟
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  بياد كنارم بشينه

  م يه همبازي بشه؟واس
  »مهري طهماسبي دهكردي«

  دزد امانتدار

نگفته بودند كه مردي از خانه  هوا تاريك بود. هنوز اذان صبح را
بيرون آمد تا به حمام برود. در راه دوستش را ديد. بعد از سالم 

 »آيـي؟بـه حمـام مي همراه مـن«احوالپرسي، به او گفت:  و

آن دو  »خـواهم بـود.نزديك حمام همراهت  تا«دوستش گفت: 
 رفتند تا به يك دوراهي رسيدند. دوست مرد بدون هيچ سـخني،

  راهش را كج كرد و رفت.

دنبال مرد راه افتـاد تـا بـه حمـام ي راه، دزدي بهدر ادامه    
رسيدند. مرد در تاريكي هوا دزد را نشـناخت و فكـر كـرد او 

گفت:  دوستش است. صد ديناري را كه همراه داشت، به او داد و
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و  دزد امانـت را گرفـت »انت نزد تو باشد تا بيرون بيايم.اين ام«
  همانجا منتظر ايستاد.

وقتي مرد از حمام بيرون آمد، هوا روشن شده بود. دزد او را     
مـرد بـا  »نتي را كه به من داده بودي بگير.اما«صدا زد و گفت: 

د گفـت: دز »شناسم.نمي من تو را«به او نگاه كرد و گفت:  تعجب
 »رفتـي. دادي و من دزدم، تو اين امانت را در تاريكي به مـن«

اگر تو دزدي، «شد، پرسيد: زده ميمرد كه هر لحظه بيشتر شگفت
دينارهـا را از اگر اين «دزد گفت:  »نبردي؟ پس چرا دينارها را

تـو آن را  ولي ،بردمدست آورده بودم، با خود ميراه دزدي به
انت كند كـه دور از و امانتدار نبايد خي تيبه امانت نزد من گذاش

  »جوانمردي است.
  »منشابوالفضل هادي«
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  زار استاگر گوشتش نَ

 ، هر يك از انواع حيوانات،(ع)گويند در زمان حضرت سليمانمي

دنـد. كرو اطرافيانش را ميهمان مي (ع)انيك روز حضرت سليم
گفـت:  هاها رسيد. سلطان مورچهروزي نوبت به ميهماني مورچه

 »م.اي بـه پهنـاي دريـا پهـن كنـيسفره (ع)براي سليمان بايد«

ها ران ملخـي ي بلندي رفتند و سلطان آنها روي صخرهمورچه
سليمان، از « به ميان دريا انداخت و فرياد زد: را از باالي صخره

تـان! اگـر جانام، بخوريد! نوشكرده اين آبگوشتي كه درست
  »سيار است!ش نزار است، آب گوشتش بگوشت

مـردم ي ي فرهنگ عامـهالمثل، هميشه ساخته و پروردهضرب    
ارد. اين مثل در ي زندگي آنان داست و ريشه در مسائل روزمره

 كه گاه با داستان ذكر شـده كـامالً رودكار ميموارد متعددي به
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اي بسـيار كوچـك، گ نيست. هنگامي كه هدف يا انگيزههماهن
سـيار شـود، از ايـن مثـل اسـتفاده موجب جنجال و هياهوي ب

بـه  كنند. هنگامي كه كسي بدون هيچ توانايي و شايسـتگي،مي
موقعيت و شهرتي رسيده باشد، وقتي كسي كه انـدام كـوچكي 

ي كاري كـه دهد يا نتيجهرد ولي كاري بزرگ و مهم انجام ميدا
  شود.شمند است، از اين مثل استفاده ميانجام داده ارز

ي آن تبليغـات در بـاره ظاهر جـذابي دارد يـاوقتي چيزي     
اي راه انداخته باشند، به طعنـه از ايـن مثـل اسـتفاده بيهوده

كوچـك دارد ولـي  شود. هنگامي كه چيزي ظاهري حقير ومي
رگ و مهم است، باز هم از ايـن بز كند، بسياراثري كه ايجاد مي

  شود.المثل استفاده ميضرب

  هاي مشابه:المثلضرب
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  نبين چه ريزه، بشكن ببين چه تيزهفلفل * 

  آن قدرش كه روي زمين است، دو برابرش زير زمين است.* 

  الغر و ضعيف. =نزاز

نوران را جـا يكي از پيامبران خدا بود كـه زبـان = (ع)سليمان
  كرد.گو ميوفهميد و با آنان گفتمي

  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«

  راه رفتن در خواب

نند. مركـز كما را تنظيم مي هايفي در مغز، فعاليتمراكز مختل
مـان گذارد تعادلكند ببينيم و مركز تعادل نميبينايي، كمك مي

ت خواب را از دست بدهيم و زمين بخوريم. مركز خواب نيز وضعي
خسته باشـد، مركـز  كند. وقتي بدنو بيداري بدن را تنظيم مي

ر انداختن بخشي از مغـز كاافتد. اين مركز با از كار ميخواب به
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بدهيم. به ايـن پديـده،  مان را از دستريشود هشياموجب مي
  شود.گفته مي »خواب ذهن«

 ها هـماندازد تا آنواب، اعصاب بدن را نيز از كار ميمركز خ    

گوييم. در وضـعيت مي »بدن خواب«خواب بروند. به اين امر به
ا در دهنـد امـاب ذهن و بدن همزمان با هـم رخ ميعادي، خو

ماند. كسي د اما بدن بيدار ميروخواب ميبرخي موارد، ذهن به
شـود و راه قي برايش بيفتد، در خـواب بلنـد ميكه چنين اتفا

ي گوينـد. بـه عقيـدهمي »خوابگرد«به چنين افرادي افتد.مي
ن ناگهاني خوابگردها خطرنـاك بسياري از پزشكان، بيدار كرد

  »عندليب و حسين ياسينيرجمه سپيده ت«           است.

  هاي آزادجانوران آب

  اند. در ميان ي زمين را پوشاندهها و درياها دو سوم كرهنوساقيا
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نظر وحش وجـود دارد. بـهو حياتها فقط باد، امواج اقيانوس
ها، آزادي بي پاياني دارنـد و رسد موجودات ساكن اين آبمي

ود نـدارد. هـا وجـصخره، رودخانه يا مرزي در ايـن آبهيچ 
تـر از ظ غـذايي غنيي محلول، از لحاذّهاي داراي مواد مغآب

  هاي آزاد هستند.هاي اقيانوس و آبساير بخش

 كنند تأثيرمناطقي كه جانوران در آن شنا مي ها براين ويژگي    

هـا وجـود ي جهتدر همه گذارد. هميشه در اقيانوس، خطرمي
و از  وي آب فرود بياينـدساست پرندگان دريايي به دارد. ممكن

را بربايند.  هاي مركبو ماهي هاعمق نزديك به سطح آب، ماهي
ممكن است  ها و ساير صيادان، در اعماق آب كمين كرده وكوسه

  از هر سو حمله كنند.

تُـن  50متر طول و  17اين نهنگ بزرگ، حدود      نهنگ شمالي
  بزرگ، از  ايـهگـنهن ايرـي مانند سـگ شمالـوزن دارد. نهن
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  كند.موجودات ريز شناور در آب به نام پالنكتون تغذيه مي

سـرعت توانـد بهو سريع مي اين شكارچي فعال     ماهي مركب
بيننـد و شمان درشت اين جانور، شكار را ميعوض كند. چ رنگ

  قاپند.اش قرباني را ميكندهمَ دو شاخك بلند

كند و ا زندگي ميدر اعماق دري اين الكپشت    الكپشت دريايي
هـاي قـويِ سانتيمتر طول دارد. اين جانور با آرواره 70تا  60

كند تنان را خرد ميو نرم هاهاي دريايي، خرچنگخود، حلزون
  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«          خورد.مي و

  امواج در هوا

كنند، بـر راديو يا تلويزيون ما دريافت مي يعالئمي كه گيرنده
ي ما را از طريق هوا طـي ف امواج صوتي، تمام مسير تا خانهالخ

 شوند.ناميده مي »عالئم راديويي« عالئم اصطالحاً كنند. ايننمي
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ي ا عالمت در هر ثانيه توسـط گيرنـدهههزاران و گاهي ميليون
  شود.يا تلويزيون ما دريافت مي راديو

 »ر فرنـگشـه«نخستين تلويزيون ساده كه     نخستين تلويزيون

 1924لوجي بـايرد در سـال ي جـانشد، به وسـيلهناميده مي

ك بّي مشـكار، از نوعي صـفحهشد. او براي اينميالدي ساخته 
چرخان استفاده كـرد و توانسـت نخسـتين تصـاوير متحـرك 

از  تلويزيوني را توليد كند. بايرد براي سـاختن ايـن تصـاوير،
ند ميل بافتني، يك ي قديمي، چچيزهاي مختلفي مانند يك جعبه

  استفاده كرد. مپ دوچرخهسيني حلبي و ال

وگو كنيد امـا بـا توانيد گفتو تلويزيون نمي شما با راديو    تلفن
نيـد. برقـرار ك طرفهتوانيد با ديگران ارتباط دوكمك تلفن مي

كنيد، صداي شما بـه تان صحبت ميوقتي با كمك تلفن با دوستان
شود به گوشي تلفن شنونده منتقل ميتلفن  صورت عالئم الكتريكي
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شـود و مي و دوباره اين عالئم الكتريكي تبديل به امواج صـوتي
 هاي همراه (موبايل)،شنود. در تلفنتان صداي شما را ميدوست

توانيد در هر جا حتي در حال به رشته سيم نيازي نيست. شما مي
برقـرار  راه رفتن با كمك دستگاه تلفن همراه با ديگران ارتبـاط
از عالئـم  كنيد. براي ارسال و دريافت پيـام بـا تلفـن همـراه،

  شود.تند، استفاده ميويو كه شبيه عالئم راديويي هسماكرو
  »مجيد عميق«

  اول بدان، بعد ميل كن!

 شود.ها ميها موجب پوسيدگي دندانيِ نوشابهمواد قند  

 ساعت در داخـل نوشـابه حـل  7از  يك دندان شكسته، پس
  شود.مي

 ي خانگي.تركيب عسل و سركه ،بهترين نوشابه سكنجبين است  

 شيره، ا، اردهـد، از خرمـي مصرف شكر و قناـجبهتر است به  
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  استفاده كنيد. عسل، توت خشك، كشمش، مويز و انجير خشك

  بهترين ظروف براي استفاده در آشـپزخانه شـامل ظـروف
ظـروف سـنگي، اي است. مسي، چدني و شيشه سفالي، سنگي،

زدايي ميكروب جبران و از غذا مسي و چدني كمبودهاي خون را
  كنند.مي

 دليل طبـع هاي طبيعي هستند كـه بـهن تنقالت، آجيلبهتري
  شان براي بدن بسيار مفيدند.گرم

 بايد هر ميوه را در فصل خود استفاده كرد زيرا مصرف ميـوه 

  در غير فصل آن مضر است.

 هِ تلـخ آن در تَـ در پوست آن و مخصوصاًخيار  تمام خاصيت
  ميل كنيد، تلخ نخواهد بود. اگر خيار را از قسمت انتها است.

 دانشـمندان  عسل بـراي با وجود پيشرفت علم، هنوز ساختن
  »ناصر نثار«                  پذير نشده است.امكان
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  به من بگو

 نشسته يك جا خشك و تر  

  قوري گل گلي به سر

  كردور و برش قند و ش

  هميشه دستاش به كمر

 ي صد تا خطهخونه  

  اين جا و اون جا خطه

  ورق ورق زياده

  منتظر مداده

 مغازه نيست، شير داره  

  خامه و سرشير داره

  ما و ما و ما تو صحرا

  هام داده رو سبزهلَ
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 گرم و قشنگ و بافتني  

  نه روسري نه پيرهني

  شما فقط زمستونا

  ي منيهمهمون كلّ

 و پرهالي بي بجوجه  

  ي پر خطرهقُلنبه

  سوزن تيزه سرتاپاش

  دوزه باهاشچيزي نمي

  »ها را در ماه بعد بخوانيدپاسخ«

  شاد و شاداب

 ترسـك من يك مَ«اولي:  كردند.دو كشاورز با هم صحبت مي
ت ئـها جرقدر وحشتناك است كه پرنـدهآن ام!در باغ گذاشته

  كه چيزي نيست، اين« دومي: » ها دستبرد بزنند.كنند به ميوهنمي
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ها از ترس، ام كه پرندهيك مترسك وحشتناك در باغم گذاشتهمن 
  »آورند.كنند و به باغ من ميهاي باغ همسايه را ميميوه

  :نهـا را ت يبزرگـ به اين پرويز، خجالت نكشيدي كيك«مادر
اش بله، همه«پرويز:  »وردي! هيچ فكر خواهر كوچكت بودي؟خ

  »بودم كه مبادا سر برسد! هر كوچكمفكر خوا

  :با نهايت زيركي، مهـارت،  آقايان قضات! اين مرد«دادستان
اختيـار « مـتهم: »سرقتي زده. تردستي دست به چنين استادي و

  »همه تعريف و تمجيد شما نيستم.يني اداريد قربان، من شايسته

 داد، از آژانـس كس انعـام نمـيمرد خسيسي كه بـه هـيچ
يل آمد و اتومب است تا اتومبيلي برايش بفرستد.هميشگي خود خو

گفـت:  ي هميشگي نيست. به راننـدهمرد خسيس ديد كه راننده
جاي خـودش افتاده كه شما را بـه مگر براي آن راننده اتفاقي«

بندي كـرديم تـا خير، من و او شـرط«راننده:  »فرستاده است؟
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برديد و  شما حتماً«خسيس:  »كسي نزد شما بيايد.چه  معلوم شود
انه من بـاختم و مجبـور خير، متأسف«راننده:  »جاي او آمديد؟به

  »شدم بيايم.

 ي كامل قصاب محل، به او گفت كه بايـد جراح پس از معاينه
اي اين عمل چقدر بايد تقـديم آقاي دكتر، بر«قصاب:  عمل كند.

آقاي «قصاب لبخند زد و گفت:  »هزار تومان. 40«جراح:  »كنم؟
مكاري، نصف مبلـغ را تخفيـف م هدر عالَ ممكن استدكتر، اگر 

  »بدهيد!

  هاي مردادپاسخ چيستان

 تابلوي نقاشي، بخاري. برق، مسواك، كمد، پرده،تير چراغ




