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  هاهمبازي بچه

ي از دليل نگرانـبود. عمورضا كه بـه (ص)شب عيد ميالد پيامبر
 بيايد، از طريق تماس تصويري با ي ماكرونا نتوانسته بود به خانه

 تبريك گفت. همه كنار بابا جمـع تلفن همراه، عيد را به بابا و ما

  ويم.شده بوديم تا بتوانيم عمو را ببينيم و صدايش را بشن

آييد و بـا مـن عموجان! پس كِي مي«كوچولو گفت: داداش    
 عمو چندتا بـوس بـراي او فرسـتاد و گفـت: »كنيد؟مي بازي

كرونا آيم! هر وقت كه اين ويروسمي آيم عموجان، حتماًمي«
ي تلفن همراه خواهركوچولو كه صفحه »دست از سر ما بردارد!

جان! مگر كرونا دسـت وعم«ابا را بوس باران كرده بود گفت: ب
  »بينم!دارد؟ من كه دستي روي سر شما نمي
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نه عسل عمو، دست ندارد! «عمو با صداي بلند خنديد و گفت:     
هاي هم ا از بين برود و بتوانيم به خانهمنظورم اين است كه كرون

عزيزان عمو، شـب عيـد مـيالد «بعد گفت:  »رفت و آمد كنيم.
ها تيد كه آن حضرت، همبازي بچهدانساست. آيا مي (ص)پيامبر
 ها همايي كه داشتند، با بچهبا آن همه كاره«پرسيدم:  »بودند؟

باباي شما كـه «كرد و گفت:  نگاه به بابا عمو »كردند؟بازي مي
تواند به اين سؤال جواب اداش بزرگ من است، بهتر از من ميد

  »دهد!

روز بـراي  با آنكـه شـب و (ص)پيامبر مهربان ما«بابا گفت:     
كردنـد و وقـت مي هـا تـالشهدايت مردم و كمك بـه آن

كه آن  روز ها غافل نبودند. يكوقت از بچهگذاشتند اما هيچمي
و  (ع)حسني نماز بودند، امامحضرت در مسجد در حال سجده
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 سـجده را (ص)ايشان رفتند. پيـامبر روي دوش (ع)حسينامام

زشـان از دوش ايشـان عزي يتر كردند تا دو نوهكمي طوالني
شـدند و ثل اسب ميپايين بيايند. آن حضرت بارها در خانه، م
و سال بودند، بر پشت آن دو امام گرامي را كه كودكان كم سن 

  »رفتند.طرف ميطرف و آنو اين كردندخود سوار مي

كوچولـو كـه داداش هنوز صحبت بابـا تمـام نشـده بـود    
كرد و بر پشتش سوار شـد.  حلقهگردن بابا  هايش را دوردست

شـما كوچولوي شما اآلن بـه داداش«عمورضا خنديد و گفت: 
 »كردنـد.ها بازي ميبا بچه چگونه (ص)دهد كه پيامبرنشان مي

ي ما پيامبر مهربان و عزيزمان را از تهِ تـهِ همه«عمو بعد گفت: 
 دلمان دوست داريم و براي اينكه اين دوستي را نشـان دهـيم،

  »فرستيم.بلند مييك صلوات 
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صداي صلوات در خانه پيچيد و مامان كه پشت سر ما ايستاده     
روي سر ما ريخت. دست و جيغ و شادي،  انبوهي از شكالت بود،

منفجر كرد و همه عيد را به هم تبريك گفتند. عيـدتان  خانه را
  مبارك!

  »قاصدك«

  هوا سرد شده

  روي زمين زرد شده

  رد شدهپر ز خاك و گَ

  كنه گُلنميغنچه 

  آخه هوا سرد شده

  پاييزه و پاييزه

  ريزهرخت ميبرگ د
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  ها همه چاك شدندبرگ

  فرش روي خاك شدند

  ايانگوراي خوشه

  گوشواره بر تاك شدند

  پاييزه و پاييزه

  ريزهبرگ درخت مي

  ها زردهاگرچه برگ

  سوز پاييزي سرده

  اما درخت توي خواب

  خندهاز خوشحالي مي

  پاييزه و پاييزه

  ريزهگ درخت ميبر
  »رستمفاطمه مشهدي«
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  خوييخوش

  خوييبزن بر طبلِ خوش

  كه زيبا عالمي دارد

  خوجهان پر غم ولي خوش

  جهانِ بي غمي دارد

  تاتام، تام تام تاتام، تام تام

  خوييبزن بر طبل خوش

  ستبختي كه دل شادي و خوش

  براي آدم بدخو

  ستزمين، رنج و زمان، سختي

  تام، تام تامتاتام، تام تام تا

  خوييبزن بر طبل خوش
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  زباني كنبخند و خوش

  چو خواهي مهر از مردم

  به مردم مهرباني كن

  تاتام، تام تام تاتام، تام تام
  »محمود كيانوش«

  چگونه شكرگزار باشيم!

 تواني تشكرت را با يك نوشته يا نقاشي نشان دهي. حتيتو مي

اي ي لحظـهدهـي، بـرارا كه انجام مي تواني كار جالبمي
  متوقف كني تا در دلت از خدا تشكر كني.

. اگر خواهدكمي وقت مي اما ؛شكرگزاري، كار سختي نيست    
ات را ببينـي و فـوري عادت كني چيزهـاي خـوب زنـدگي

ودت زمزمـه كنـي، احساساتي را كه در دلت داري، براي خـ
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از  »لطفـاً«هـا گفـتن گـاهي وقت شوي.انسان شكرگزار مي
خـواهيم از ديگـران تر است. زماني كـه ميادهس »متشكرم«

اما  »لطفاً«گوييم مي مان كاري انجام دهند،يم برايخواهش كن
ديگران، به همان سوي  بعد از انجام آن كار از »متشكرم«گفتن 

  اندازه مهم است.
  »مترجم، برزو سريزدي«

  لَ�ثَشيرين مَ

 داروييگياهي است حنا،     مالندمي حناي زيادي را به پاشنه

آيد. اين مـاده بـراي مي دستاي قرمزرنگ بهكه از آن ماده
م كـردن كردن موها و مقـاوويت آن، رنگشستن موي سر و تق

شود. در قديم همچنين از حنا براي پوست دست و پا استفاده مي
ي عيـد و جشـن، شد و در روزهـاآرايش عروس استفاده مي
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. حنا در صنعت هم گذاشتندمي ها يا دستمقداري حنا بر ناخن

  كاربرد دارد.

برخي از كساني كه مال و ثروت بسيار دارند، در خرج كردن     
ثل در مـورد افـرادي كنند. اين مَفاده از آن اسراف ميو است

جا اسـتفاده يي خـود درسـت و بـهرود كه از داراكار ميبه
شوند. هـر مي كنند و گاهي موجب اسراف و هدر رفتن آننمي

شد، ارزش واقعي خود را از دست در دسترس با زيادچيزي اگر 
  دهد.مي

  مالند!مشابه: پيه زيادي را به پاشنه ميضرب المثل 

مـورد  گاهي افراد از كسي در    حنايت پيش ما رنگي ندارد
اعتمادي به اين نااميدي، يا از روي بي ؛شونداميد مينا خاصي

انجـام  بايـد اي كـهي وظيفـهن شخص است يا او در بـارهآ
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 داده، بارها كوتـاهي كـرده اسـت. در چنـين مـوارديمي

ديگـر روي  »ديگر حنايت پيش من رنگي نـدارد!«گويند: مي
اي، حسـاب زده تو كه بارها گفتـه و زيـر قولـت حرف و قول

  كنم!نمي
  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«

  آموزپند

شخصي پرهيزكار و مـؤمن، كنـارِ دريـايي     گرفتاري خوب
ي پلنگ، زخمي شده بود اما هيچ كرد. او بر اثر حملهمي ندگيز

ها بود كـه بيمـار و كرد. مدتدارويي، دردش را درمان نمي
كرد. برد و پيوسته خدا را شكر ميسر ميبه ايرنجور در گوشه

ه درد و رنـج، همـ با اين«به او گفت:  روزي يكي از دوستانش
  كر من ـش«يزكار گفت: مرد پره »كني؟كر ميـچطور باز هم ش
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  »ام نه معصيت.براي اين است كه گرفتار مصيبت شده

اوتمند به يك درويش رسيد و مردي سخ    نيم درهم بهتر است!
خواهي امروز، يك درهم هايت! آيا ميجانم فداي قدم«گفت: 
درويـش گفـت:  »بدهم، يا فردا صبح دو درهـم بـدهم؟به تو 

  »صد درهم فردا است! بهتر ازنيم درهم به من بدهي،  امروز،«
  »منشابوالفضل هادي«

  نجار زندگي

د. پس از كرشدن آماده مي نجار پيري، خود را براي بازنشسته
بـراي حاال به استراحت نياز داشت و  مدت طوالني كار كردن،

يك روز  خواست بازنشسته شود.پيدا كردن زمان استراحت، مي
حب كـار، بسـيار موضوع را به صاحب كارش گفـت. صـا اين

كند اما نجـار  شاز اين خواسته پشيمان سعي كرد ناراحت شد و
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انجام صـاحب كـار بـا ايـن پافشاري كرد. سر بر تصميم خود
عنوان آخرين كار، ت موافقت كرد اما از او خواست بهدرخواس

  اي را بسازد.خانه

رو دربايستي پذيرفت ولـي بـا  ميلي و در حالتنجار با بي    
دقتي، سـرگرم ي نامرغوبي تهيه كرد و با بيليهاد اومو سرعت،

ي جديد آمد تا كليد ساخت خانه شد. وقتي صاحب كار به خانه
 باز گرداند و گفـت: را از نجار بگيرد، كليد را بار ديگر به نجار

ها احترام سـال اي از طرف من براي توست بهاين خانه، هديه«
  »همكاري ما با هم!

 ر عين حال، شـرمنده شـد. اگـرزده و دفتنجار بسيار شگ    

ن خانـه شـود، مصـالح قرار است خودش ساكن اي دانستمي
  كار اخت خانه بهـمام مهارتش را براي سكرد و تبهتري تهيه مي
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  برد.مي

 دنبال هـمسازيم. روزها بههاي خود ميما زندگي را با دست    

م نـداريم سازيگاهي ما كمترين توجهي به آنچه ميگذرند. مي
فهميم كه مجبوريم در همـين ولي بر اثر يك اتفاق ناگهاني، مي

ت يّـي كنيم. اگر هميشه كارها را با نهاي خودمان زندگساخته
كردن شرايط  مان را براي ايمنخودمان انجام دهيم، تمام سعي

  كنيم.زندگي مي

ايم، روند و گاهي بازسازي آنچه ساختهها از دست ميفرصت    
شـي كّهستيد و زمـان، چ ممكن نيست. شما نجار زندگي خود

شـود. مراقـب مي هاي زندگي شـما كوبيـدهاست كه بر ميخ
  سازيد، باشيد.كه مي ايسالمتي خانه
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  هاي قرآنيدانستني

آن آگـاهي ها و آيات قري سورهدوستان عزيز! چقدر در باره
  ي قرآن برويم.هاسراغ درياي دانستنيداريد؟ بياييد با هم به

ي اولـين سـورهجـزء دارد.  30سـوره و  114قرآن كـريم، 
و آخرين سـوره،  »لكتابافاتحه«يا »حمد«يكريم، سورهقرآن

  است. »ناس«

ترين سـوره، دارد و كوتـاه نـام »بقره«ترين سوره، طوالني    
ي سـوره 282ي ي قرآن، آيـهترين آيهطوالني است. »كوثر«

و  »رمضـان«ه سال از نگاه قـرآن، مـاه ترين مابه بقره است.
ــرين شــب، شــب  ــدر«بهت ــوره »ق ــا س ــهاســت. تنه  اي ك

اسـت امـا در  »توبه«ي ندارد، سوره »رحيملاالرحمن...ابسم«
آمـده اسـت.  »الرحيمالرحمن...ابسم«، دو بار»نمل« يسوره
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بـار در يك »الـرحمن الـرحيم«بدون  »...ابسم«البته عبارت 
  ست.ي هود آمده اسوره

ي هستند. پنج سوره »ق«و  »ص«هاي با نام يك حرفي، سوره    
، كافرون، نّشوند: جِشروع مي »قُل يعني بگو«با كلمه ي  قرآن

ريحانـه «يـا  »قلـب قـرآن« اخالص (توحيد)، فلق و نـاس.
ي و عروس قرآن، سوره »يس«ي هاي ديگر سورهنام ،»القرآن

  است. »الرحمن«

بر عكس بخوانيم، باز هم همان  هايشان رامدو سوره كه اگر نا    
  .»تبّت« و »ليل«هاي سوره«است نام

  هاي آينده باشيد.در ماه هاي شيرين قرآندانستني رظمنت    

  ورزش براي ما مفيد است!

  دن ـهاي حركت ببستگي به شيوه هاي بدن،ميزان رشد ماهيچه
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هاي ساعد چهبراي نمونه، ماهي ها دارد.و استفاده از ماهيچه ما
كنـد. زن، رشـد بيشـتري پيـدا ميي يك فرد مُشـتو شانه

هاي پاي يك فوتباليست هم در مقايسه با ديگران، رشـد يچهماه
  بيشتري دارد.

هاي مختلـف بـدن طـي روز تغييـر ميزان فعاليت ماهيچه    
هاي چشـم و دسـت د. هنگام خواندن و نوشتن، ماهيچهكنمي

هاي ام راه رفتن و دويدن، ماهيچـههنگ كاربرد بيشتري دارند.
  تر هستند.ران و شكم فعال

نظم، حافظ سالمت بدن است ريزي شده و مهاي برنامهورزش    
شـوند و كار گرفتـه ميها با يكديگر بهها تمام ماهيچهو در آن

هايي ماننـد ورزش مانند. به همين دليل،كار نميبي كدامهيچ
طور منظم يد هستند. ورزش بايد بهبسيار مف ما تنيس و شنا براي
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اي متوسط هفته طوربايد به انجام شود. پزشكان معتقدند هر فرد
  بار ورزش كند.سه

  »ندليب و حسين ياسينيسپيده ع«

  نشيني در جنگلشب

جنوب آسيا فراوان اسـت.  اين جغد در شرق و    جغد طوقدار
ها، سوسـك بيشـتر از حشـرات بزرگـي ماننـد اين پرنـده

هـا و موش امـا كندها تغذيه ميها و شبپرهها، ملخجيركجير
در هـوا  تواند خفـاش راكند و ميمي شكار نيز را اهمارمولك

  بگيرد.

اي چلچلهي دُمنوع پروانه 200بيش از     ايچلچلهي دُمپروانه
اي شباهت دارد. چلچلهها به دموجود دارد. انتهاي نوك تيز آن

 هاي اين پروانه، به پرنـدگان هشـدارهاي سرخ روي بالخال
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و بـه درد خـوردن  دبـدي داردهد كه اين حشره طعـم مي
  .خوردنمي

توانند مسافت زيادي را ها مياين نوع سنجاب    سنجاب پرنده
ها در حالي كنند. آنرسد پرواز مينظر ميطوري كه به ؛بدوند

هاي مپرند، با چشآن درخت مي در تاريكي از اين درخت به كه
ها نند بيشتر سنجابها مابينند. آنمي شان مسير پرواز رادرشت
هاي نـازك، ها، سـاقههاي مختلف درختان مانند جوانهقسمت
  خورند. مي ها و پوست نرم درختان راميوه

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  نخستين كشاورزان و جهانگردان

از شـد، زمـاني كـه غآ كشاورزي از حدود ده هزار سال پيش
هاي گياهـان وحشـي را دانهميانه، ي خاورمردم ساكن منطقه



 
20

به  هاها را بكارند. پرورش خوراك انسانآن نگهداري كردند تا
جـا ي سال در يكتوانستند همهاين معنا بود كه كشاورزان مي

شهرها  ها وتاها را ساختند كه بعدها به شهركبمانند. آنان روس
وران پيش از تاريخ پايان يافت و با اختراع خط، تبديل شدند. د

  تاريخ انسان امروزي آغاز شد.

ها هومو اِرِكتوس .فريقا پديد آمدندهاي نخستين در آانسان    
بودنـد،  زمين پديدار شده ميليون سال پيش در 5/1حدود  كه

ها نخستين كساني بودند كه پـا بـه بسيار ماجراجو بودند. آن
يقا و بيرون از آن گذاشتند و آسيا و اروپـا را آفر مناطق شمال
  اركتوس به معناي انسان ايستاده است.هومو كشف كردند.

هاي امروزي باهوش هستند و بـه انسان    هاي خردمندانسان
ساپينز به معني انسـان خردمنـد) نام علمي ما (هومو اين سبب
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نخستين اهالي اسـتراليا بودنـد كـه ساپينز، هومو شده است.
بـه اسـتراليا  شرقي آسـياهزار سال پيش با قايق از جنوب50

ساپينز اوليـه، حـدود ا يعني هوموترين نياكان مرفتند. نزديك
  هزار سال پيش در آفريقا پديدار شدند. 200

  »رادمترجم، مهرداد تهرانيان«

  سوغات بوشهر

حلواي مسقطي، ارده، حلواي راشي، خرما، حلـواي سـنگك، 
اهي و ميگو، كاالهاي تزييني صدفي، انواع خارك پخته، انواع م

آوردهـاي سبد بافته شده از برگ نخـل، از جملـه ره حصير و
  ست.استان بوشهر ا مسافران از

شـده هـاي خشكتوانيد ماهيمي اگر به بوشهر سفر كرديد،    
دليل هاي بوشهري، بـههبّگ تزييني و ماكت لنج و كشتي بخريد.
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هاي هبّـدنيا معروفند. در نقش گ در ؛ارندهاي خاصي كه دنقش
  شود.، دريا، نخل و ماه بافته ميتصاوير لنگر، خورشيد بوشهر،

  »ياندكتر مهدي چوبينه و كورش اميري«

  ي طالييكلمه

  ها:بود با اين پاسخ »آموزدانش«ي طاليي ماه مهر، پاسخ كلمه

  مورچه، وداع، زرگر. ديروز، امين، نارنج، شانه، آهو،

 دارد كه براي دانستن آن بايد حرفماه، ششيي ايني طالكلمه

  ها پاسخ دهيد:به اين پرسش

  خواهر مادر است. .1

  حيواني كه اهلي نباشد. .2

  آيد.روز كه تمام شود، او مي .3

  كنند.آن، دست و صورت و بدن را خشك مي با .4
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  كنند.هاي شسته شده را با آن صاف ميلباس .5

در سيستم گوارش ما وجود  دارد و همهم آب در آن جريان  .6
  دارد.

  چيستان

  در را بستم اما به داخل خانه آمد.* 

گونـه كـه اشيا را همان آن چيست كه بي علم و دانش، تمام* 
  دهد؟نشان مي هست، به ما

  آن چيست دهان ندارد اما دندان * 

  انرّدارد دو هزار سخت و تيز و بُ

  كس افتددست هريرد اگر بهجان گ

  آهن است و چوب و سندان هارپصد

  شود؟چيز از آن درست ميهن چيست كه همآ* 
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  اي آيد برونچيست آن كز چشمه* 

  رود با قلب خونهدف ره ميبي 

  مدتي بر دشت خشكي چون گذشت

  شود از صخره ناگه سرنگونمي

  هاي مهرپاسخ چيستان

 نمل،يتبارك، ســورهيســوره ياســين،يمصــر و روم، سوره

  شمس با يازده سوگند.يسوره

  شادباش

 ادي مرغي را هدف قرار داد! تيرش به خطا رفت و پرنده يّص
 »آفـرين!«فت: پرواز كرد. شخصي كه شاهد اين ماجرا بود، گ

آن شخص گفت:  »كني؟مي مرا مسخره«با عصبانيت گفت:  اديّص
  »موقع پر زد و رفت!ين گفتم كه بهخير! به آن پرنده آفر«
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 كردند وكاري ميبا هم كتك ر خيابان به شدتبچه ددو پسر 

كـرد. هـا را تماشـا ميآن تري كنار ايستاده بود وپسر بزرگ
پسرجان! «گفت:  ترگذشت، به پسر بزرگاز آنجا مي خانمي كه

پسـر بـا  »كني؟نمي ها را از هم جداتري چرا آنتو كه بزرگ
با هم  ها رامن دوساعت زحمت كشيدم تا آن«تلخي گفت: اوقات

  »دعوا انداختم!

 مسرش از آشپزخانه گانگستر معروف در خانه نشسته بود كه ه
بلـه! « جك: »هي جك! مسلسلت كنارت است؟«او را صدا زد: 
تابـه را بـرايم خواستم اين ماهيهيچي، مي«زن:  »چطور مگه؟

گردم آبكش را سوراخ كني چون هرچه مي بكش سوراخمثل آ
  »كنم.پيدا نمي

 ران با اي از بيماتر متوجه شد عدهـط تيمارستان، دكادر حي  
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اي هم سر خـود را بـه عده اند وسري باندپيچي شده ايستاده
كار چـه«جلو رفت و با تعجـب پرسـيد:  كوبند. دكترمي زمين
يكي از بيماران كه سر او نيز  »ايد؟رتان را بستهچرا س ؟كنيدمي

از زير اين خط كـه  هر كسي«باندپيچي شده بود، با ناله گفت: 
  »گيرد!مي شده رد شود، يك پرتقال جايزه روي زمين كشيده

 




