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  حسينيه در خانه

باال و ها از پلهها ي همسايهدرهاي بقيهپ وقتي بيدار شديم، بابا و
دست داشتند و تند تند با در  . سيم و وسايل برقي درفتنميپايين 

گرفتند. مامان ما را براي مي زدند و از هم مشورتهم حرف مي
خواست بفهمم چه خبر مي خوردن صبحانه صدا كرد اما من دلم

گفـت: ي صبحانه پهن شـد، خواهركوچولـو سفره شده؟ وقتي
  »آيد؟صبحانه پيش ما نميجون براي بابا«

اش را خيلـي وقتـه باباجون صـبحانه«بزرگم گفت: خواهر    
 »باباها مشغول چه كاري هسـتند؟«از مامان پرسيدم:  »خورده!

شـده بـود  بزرگم كه براي برداشتن يك وسيله وارد خانهبرادر
كوچولـو و خواهر »خواهيم حسينيه درسـت كنـيم!مي«گفت: 
كوچولو بهتزده به داداش نگاه كردند اما من فهميدم چه اشداد
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مانـده اسـت و باقي چند روز به ماه محـرم«است. گفتم:  خبر
قـرار  شود. حتماًدر مسجد و حسينيه برپا نمي مراسم عزاداري

  »داخل ساختمان مراسم برگزار شود! است

انيم تونمي درست است! حاال كه بله، كامالً«بزرگم گفت: برادر    
 »آوريم.ا بــه داخــل خانــه مــيبــه حســينيه بــرويم، آن ر

 او كه چطور؟ حسينيه كه پا ندارد! اصالً«كوچولو پرسيد: داداش

ات را بخور پسرگلم! لقمه«مامان گفت:  »آدم نيست تا راه برود!
در  عـزاداري را ؛آيدآيد. خود حسينيه نميمي طورچ تا بگويم

  »كنيم.خانه برپا مي

هايتان تمام قتي صبحانهو«ي ما كرد و گفت: رو به همهمامان     
رويم توي حياط تا ببينيد باباهاي زحمتكش چطور شد، با هم مي

خواهند با كشيدن كابل ها مياند. آنجا را سياهپوش كردههمه
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ي واحدها كاري كنند تا عصرها كه ها در همهتلويزيون و تنظيم
بماند و عـزاداري  در خانهشود، هر خانواده عزاداري آغاز مي

خواند تا مـا چه كسي نوحه مي«كوچولو پرسيد: داداش ».كند
  »سينه بزنيم؟

ي ي اول در خانـهي طبقهآقاي ميري، همسايه«مامان گفت:     
 نشيند و شعرهاي عزاداري رامي هايشخودش كنار همسر و بچه

 و صـدايش راننـد بياو را مي خواند. ساكنان ساختمان هممي

پـس بـاز هـم در خانـه «كوچولو گفـت: خواهر »شنوند.مي
  »مانيم؟مي

بلـه «ي به موهاي بلند او كشـيد و گفـت: بزرگم دستخواهر    
كوچولو! بايد در خانه بمانيم تـا ايـن ويـروس مـزاحم آبجي

ر كه خيلـي كـار ات را بخوسراغ ما نيايد. حاال زود صبحانهبه
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را به در و ديـوار خانـه  هايبهكتهاي سياه و داريم! بايد پارچه
وهـاي در راهر جوشي كه تـا آن زمـانوجنب »ن كنيم.آويزا

در مـدت  ي ما هم به راه افتـاد.آپارتمان بود، در داخل خانه
  ي ما به يك حسينيه كوچك تبديل شد.كوتاهي، خانه

هاي گذشته متفاوت شد اما با سال مراسم محرم امسال، كامالً    
براي مـا همـراه داشـت زيـرا در  خاطرات خاص خودش را

از پايـان  ي خودمان بوديم و مامان هم هر شـب بعـدحسينيه
چـه «گفـت: مي داد وبه ما مـي ايهخوشمزعزاداري، غذاي 

 (ع)حسـيناشكالي دارد غذاي خودمان را به نيت نـذري امام

گفت زيرا غذاهايش بو و طعم راست مي مامان »بپزيم و بخوريم!
  اشد!را داشت. عزاداري شما قبول بهاي هر سال نذري

  »قاصدك«
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  سربند سبز

  ديشب يه سربند سبز

  بابام رو پيشونيم بست

  كه روش نوشته بودند

  آقاي من حسين است

  بابام منو با خودش

  به مجلس روضه برد

  خرما كه دادند بهش

  با ذكرِ زير لب خورد

  تو روضه خوندن ديدم

  كردن همهگريه مي

  گفتندحسين ميسينح
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  صدا و زمزمهبا 

  بلند شديم، ايستاديم

  تا بزنيم به سينه

  زني قشنگهسينه

  ولي خيلي غمگينه

  وقتي تموم شد عزا

  غذاي نذري دادند

  از بس كه خوشمزه بود

  رو خوردند همه، غذا

  از شب قبل تا حاال

  خونمهمش دارم مي

  جانحسين حسينحسين

  آقاي مهربونم
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  سالم به دشت و دريا

  سالم به جنگل سبز

  ه آسمونِ آبيب

  هاي خندانبه غنچه

  به روز آفتابي

  سالم به هر ستاره

  به ابر پاره پاره

  اي كه از خاكبه دانه

  درآمده، دوباره

  سالم به هر دل پاك

  سالم به آن شب تار

  كه عاقبت شد سفيد
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  سالم به دشت و دريا

  سالم به كوه و صحرا

  سالم به روي ماهِ

  هاي باصفابچه
  »يدهكردمهري طهماسبي«

  دعا

  پاك يپروردگارا،بخشنده

  از گوهر خاك،ي جانسازنده

  در جان و تن كن!،ما را نيرومند

  شاد و روشن كن!،هاي ما رادل

  مان بخش!دانايي،از راز خوبي

  مان بخش!بينايي،هادر تاريكي



 
10

  هر بدبختي را،درانَمينامت 

  بر ما سختي را،داردآسان مي

  سرگردان هستيم،دور از ياد تو

  درمان هستيمبي،درد بسياربا 

  ياري كن ما را!،ودندر انسان ب

  پر كن دنيا را،از مِهر و پاكي
  »محمود كيانوش«

  مسلمان شد

روزي در جنگي، كافري با مسلماني وارد جنگِ تن به تن شـد. 
جوي كافر مهلت خواسـت تـا مسلمان از جنگ ؛رسيد وقت نماز

به جنـگ  دوبارهنمازش را بخواند، كافر پذيرفت. پس از نماز، 
مشغول شدند. پس از مدتي، زمان عبادت كافر رسيد. او هم از 
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مسلمان براي عبادت فرصت خواست. كافر رو به بت خود كرد و 
  سر به سجده گذاشت و مشغول عبادت شد.

جوي مسلمان به فكر افتـاد كـه اآلن در همان لحظه، جنگ    
را  فرصت خوبي براي كشتن كافر است. همين كـه شمشـيرش

او مردانگي كرد و بـه تـو «ه: كشيد، ندايي به گوشش رسيد ك
 مهلت داد اما تو جوانمردي را كنار گذاشـته و بـر او شمشـير

اي! نبايد در حق او خيانت كني! پس بايد خوبي او را با كشيده
  »پاسخ دهي! خوبي

جوي مسلمان وقتي اين ندا را شـنيد، شـرمنده شـد و جنگ    
ي او را پرسيد. گريه جوي كافر، علتجنگشروع به گريه كرد. 

 ن اسالم را بهـدي وقتي از ماجرا باخبر شد، از مسلمان خواست

  »ان شد.او عرضه كند و او هم مسلم
  »منشابوالفضل هادي«
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  عكس بابا

گويد: فضـول! اتاق بيرون بيايم. هستي به من ميحق ندارم از 
اينكه  . مثالًوست دارم همه چيز را بدانممن فضول نيستم فقط د
ش هستي، توي كمـدرد يا اينكه آبجيخانم معلم، چندتا بچه دا

كند؟ يا چرا مامان با خالـه چي دارد كه هميشه آن را قفل مي
  قهر است؟

 ي ما آمدند، بابا آلبـوم سـبزخانه امشب كه همكاران بابا به    

هـا را بـود. مـن آنندر آن  قديمي را آورد ولي دوتا عكس
ان بابا با ديدن آن دو عكـس، بـا صـداي بلنـد آوردم. دوست

ا كه ـهآن ا بعد از رفتنـابـباهاي دعوخنديدند. صداي داد و 
  هنوز توي گوشم است. »آبرويم را بردي«گفت: مي

  هاي آبي عمو را پوشيده و شلوار ابا چكمهـتوي آن عكس، ب     
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 را تا زير بغلش بابا كشيده بود. او يك چتر رنگي جلوي ورزشي

صورت خود گرفته بود تا معلوم نشود كيست امـا تـوي عكـس 
ي سـياه روي صـورتش دي، صورتش معلوم بود و چندتا لكهبع

كنم دماغش را با آستينش پاك كرده بود. من هـم بود. فكر مي
پر  كنم. توي عكس، يك جعبهپاك مي گاهي دماغم را با آستينم
  جلوي بابا بود. از واكس و چند تا كفش

ي زير آن دو عكس را كه در نوشته ي خواندن ياد گرفتم،وقت    
روزنامه چاپ شده بود، خواندم: كودكان واكسي در شهر. البته 

كردم، واكس را با حـرف مي تا قبل از خواندن آن نوشته، فكر
نويسند چون امال برايم بسيار سخت است. حاال توي اتاق مي صاد

بايد فضولي را  كنميفكر م .امتبلت هم محروم شده حبس و از
  كنار بگذارم.
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شنيدم، اين زنگ  صورتي را از بيرون اتاقصداي آهنگ پلنگ    
كردم تا ببينم با چه  هستي است. الي در را بازتلفن همراه آبجي
ي قبل از سوي او افتادم و در زند؟ ياد تنبيه دفعهكسي حرف مي

يلي دوست را آهسته بستم. پتو را روي سرم كشيدم. پتويم را خ
  دارم.

گرفتم، هستي  6وقتي امال  من هم دوست ندارم«با خودم گفتم: 
اسـفنجي مـن باب ناجازه، دست به ليـوابگويد يا بي به كسي

ديگر فضولي نكنم، به كسي هم نگويم بابايم  دهمبزند. قول مي
و پيام و  عامل است البته غير از حسامواكسي بوده و اآلن مدير

  »انساناز ضرابي«                 من هستند. صميميعرشيا چون دوستان 

  ه!كّحاجي، محاجي

  ج، با مشكالت زيادي از جمله ـحديم، رفتن به سفرـدر زمان ق
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دوري راه، نبودن وسايل سفر و خطر بيمـاري و راهزنـانِ در 
حاجيان بتواننـد  افتاد كههمراه بود. كم اتفاق مي كمين نشسته

سفر حج  بعد از تحمل اين همه مشكالت، سال بعد دوباره راهي
هاي بيشتر ديدارهاي غير ممكن و وعـده شوند. به همين دليل،

 بدون پشتوانه، به ديدار حاجيان در مكـه آن هـم در حجـي

  شده است.دوباره تشبيه مي

 درازي بدهد يا خود را از ي دور ووقتي كسي بخواهد وعده    

حـاجي مكـه! گويد: حاجيمسئوليتي راحت كند، مي رزير با
كـردم.  ام عمـلشايد به وعده م ورا ديدي يعني شايد همديگر

ار يـا گاهي هم ممكن است براي شكايت از عملي نشدنِ ديـد
حاجي مكه؟ يعني ديدي كه رفتي پيمان و وعده بگويند: حاجي

  دن ما ـه دير بـكه زودت پيدايت نشد! وقتي از كسي بخواهيم و
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  »حاجي، مكه!نروي حاجي«گوييم: مي بيايد،
  »تگري،مصطفي رحماندوسفوت كوزه«

  بيابان كجاست؟

هـا تشـكيل ي زمـين را بياباندرصد سطح كـره 33بيش از 
مناطق زنـدگي  درصد جمعيت دنيا در اين 15دهند. حدود مي
ميليـون هكتـار از  30كنند. تحقيقات نشان داده بـيش از مي

  ايران را مناطق كويري و بياباني تشكيل داده است. مساحت

 بيابان. »بي و آبان«شود يم، ميي بيابان را تجزيه كناگر كلمه    

سوزان كه يا در آن، آب  يا صحرا سرزميني است خشك و بسيار
در ي و سرسبز، ـمناطق كوهستانشود يا بسيار كم است.پيدا نمي

  شود.پنج مرحله به بيابان تبديل مي

  ها انجام اورزي در آنـه كشـناطقي كـاول: در مي مرحله    
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زيادي را در خود  هايبوته تواند درختان وزمين مي شود،نمي
خـاك  شـويوها مانع شستدرختان و بوته يرشد دهد. ريشه

  شود.كوهستان مي

ها زمين را براي كشاورزي شـخم ي دوم: وقتي انسانمرحله    
ي گياهان و درختان كنند، ريشهرا قطع ميها زنند و درختمي
 شود و با خطر فرسايش در معرض آب و بـاد قـرارمي جاجابه

  گيرد.مي

شود، چندين بار كشت مي ي سوم: وقتي در يك زمينمرحله    
دليل چـراي دهـد. سـپس بـهش را از دسـت ميتّوزمين قـ

  شود.يابد و شيب آن كمتر ميمي گوسفندان، زمين فرسايش

هـا را بـا : به مرور زمان كه باد و آب، خاكي چهارممرحله    
حاصل تبديل زمين حاصلخيز به زمين خشك و بي ؛برندمي خود
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فندان، سرعت فرسايش نيز بيشـتر با چراي بيشتر گوس شود.مي
  شود.مي

هاي زمين خالي از گياه را خاك ي پنجم: باد و باران،مرحله    
ند. ديگر هيچ شوظاهر مي هاهرصخ وها برند و سنگخود مي با

كند. اين منطقه، بيابان  تواند رشدها نميگياهي روي اين صخره
  شود.ده مييا صحرا نامي

  »فاطمه اكبري«

  آلبالو

هاي شيرين و تـرش و طعم آلبالوي رسيده، قرمز يا سياه است
صـورت خشك شده، به توان تازه، پخته،اين ميوه را مي دارد.

گويند دانشمندان مي ها مصرف كرد!تي در شيرينيآبميوه يا ح
اين ميوه، مواد مغذي فراواني دارد و براي سالمتي مفيد است. 
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تـوان پتاسـيم، و مواد معدني آلبـالو ميها انواع ويتامين از
و بيوفالونوئيـد را  Bهاي گروه ، ويتامينC، ويتامين Aويتامين 
  نام برد.

هاي قرمزي اسـت و ه رنگ دانهاكسيدان دارد كو آنتيآلبال    
شود. آلبالوي ترش، مالتونين زيادي دارد هم ديده مي در توت

خون كاهش قنـد خواب مؤثر است. اين ميوه براي كه در تنظيم
دارد و  بيماران ديابتي مفيد است. چون اين ميوه چربي كمـي

بدن مؤثر است و آب آن زياد است، براي افزايش سوخت و ساز 
  شود.ن ميموجب كاهش وز

 ي غذايي روزانهد پتاسيم، وجود آلبالو در برنامهبه علت وجو    

مفيد است تا عملكرد سيستم قلب و عروق را بهبـود بخشـد و از 
دهد. كند. آلبالو به كودكان انرژي مي ي قلبي جلوگيريسكته
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ضافه كنيد. هرچـه ي خود اتوانيد چند آلبالو را به صبحانهمي
تر اسـت. آلبالوهـاي سـفت و ر باشد، شيرينترنگ آلبالو تيره
  خوردن انتخاب كنيد. گوشتدار را براي

  »اكبر روحي«

  ميكروفن

در  .دارد »ديـافراگم«نام به ي نازك فنريميكروفن يك صفحه
ي رسـانا كه يك مـاده-اي از پودر زغال پشت اين صفحه، اليه

 ؛كنيم. وقتي در مقابل ميكروفن صـحبت مـيقرار دارد -است
پايين آمدن ديافراگم  كنند.مواج صدا، ديافراگم را مرتعش ميا

شـود. بـه ايـن ترتيـب، ات زغـال ميذرّ موجب فشـردگي
  كند.در مدار جريان پيدا ميي بيشتري الكتريسيته

  ال ـكند، ذرات زغسمت باال حركت ميكه ديافراگم بهزماني     
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پيـدا  ي كمي در مدار جريـانشوند و الكتريسيتهپراكنده مي
د تغييراتي باعث ايجا كند. به اين ترتيب، تغييرات امواج صدامي

يك جريان متغير توليد  شود و در واقع،در جريان الكتريكي مي
گوينـد. ايـن مي »نوسان الكتريكي«به اين تغييرات،  كند.مي

 دوباره به امواج صدا تبـديل نوسانات، پس از انتقال به بلندگو

  شود.مي
  »روزنپريسا همايو«

  غذاها و صنايع بوشهر

 بيشتر غذاهاي محلي استان بوشهر با ماهي، ميگو و صدف درست

ميگو، يـهماهي، گمنـه يـاالك، قلماهي، تنـدازشود. قليهمي
گرفته و تنبل، سوري يا سورو، ماهي شـكمكدوسمبوسه، خورش

  خرما از غذاهاي معروف بوشهر است.شله
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ر بيشتر روستاهاي اين استان د بافيگليم    صنايع استان بوشهر
هـاي گليم زمستان است. تار رواج دارد. فصل بافت گليم معموالً

ري دارد ولـي است كه استحكام بيشت روستايي اغلب از موي بز
تـرين صـنعت دسـتي و مهم بافي،ها از پشم است. گبهپود آن
دوم بسياري از مردم  يي استان بوشهر و شغل اول يا حرفهخانگ

  است.

صنايع ماشيني استان بوشهر شامل سـاخت و تعميـر انـواع     
وسايل مخصوص چاه نفـت،  نتاژوم شناور، ساخت يا واحدهاي

و  ايييـدرهـاي ه چراغسازي، سدبندي، كوبيـدن پايـاسكله
  سازي است.كشتي

تـرين صـنايع ترين و مهمسازي (كالفي)، از قديميج و قايقلن
ي افشـاريه هـا بـه دورهنآ يرود كه سابقهشمار ميبوشهر به
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بافي (نسـاجي) رونـق در اين استان، صنايع پارچـه رسد.مي
  دارد.

معادني كه تا كنون در استان بوشهر شناخته شده، عبارت است     
  و شن و ماسه. ير ق سنگ نمك، سنگ گاز، نفت، سنگ گچ، از:

  »نياكورش اميري مهدي چوبينه و«

  ي طالييكلمه

  ها:بود با اين پاسخ »غدير«رداد،ي طاليي مپاسخ كلمه

  غاز، دستكش، يخ، ريش.

ي كربال ماه، نام كودكي است كه در حادثه ي طاليي اينكلمه    
ام ـادت رسيد. براي دانستن نـحضور داشت و خيلي زود به شه

  پاسخ دهيد: هاشهيد كوچك، به اين پرسش اين

  (ع)اصغرنام مادر حضرت علي .1
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  نام ديگر داستان. .2

  (ع)پيروان حضرت موسي .3

  شود.عكسش جيوه ميبر اي بسيار مفيد كهميوه .4

  چيستان

  ي قرآن است و ده نام دارد؟كدام سوره، خالصه* 

 ي فارسي نام آن، همنامترجمه ي قرآن است كهكدام سوره* 

  يكي از فلزات است؟

  كدام سوره، همنام يكي از فروع دين است؟* 

  ه نام داشت؟چ (ص)سفر فضايي پيامبر* 

  عدد بي نقطه در قرآن، كدام است؟* 

  هاي مردادپاسخ چيستان

  هندوانه، زنگوله، مينا، تفنگ، جاي پا.
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  لبخند

  :كشي؟ي سياه را دستمال ميسعيد، چرا صورت گربه«پدر «

  »شود؟ببينم وقتي سفيد شد، چه شكلي مي خواهممي«سعيد: 

 ان رفـت و يك آمريكايي براي خوردن ناهـار بـه رسـتور
تـي غـذا سفارش داد يك خرگوش تازه برايش كباب كنند. وق

ان داريد كه اين خرگـوش اطمين«حاضر شد، به گارسون گفت: 
تا  اختيار داريد آقا، حيوان بيچاره«گارسون گفت:  »تازه است؟

  »كرد!ميو ميربع پيش ميويك

  مرد كچلي كه حتي يك تار مو هم روي سرش نداشت، وارد
خود جانبي بـهبه ي حقو همه خنديدند. او قيافه شدآرايشگاه 

  »چي شده؟ آمدم آب بخورم.« گرفت و گفت:
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 خوار نزد رئيس قبيله رفـت و گفـت: ي آدمآشپز يك قبيله
رئيس  »ايم، كبابش كنيم يا آبپز؟ن، يك مرد كچل را گرفتهقربا«

  »كبابش كنيد!طاس« قبيله:

 يس در تعقيب او بودند تا دزدي از زندان فرار كرد. افراد پل
د جوي آب شـد و همانجـا نشسـت. دستگيرش كنند، دزد وار

اينجا به شـما «دزد گفت: » باش بيا بيرون!زود«ها گفتند: پليس
 »دريايي مربوط است.ي ورني شود، بهمربوط نمي




