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  نيكوكاران كوچك

منتظـر  صبري تمام،مام خانه را پر كرده بود و با بيبوي غذا ت
هـر  ي شام را صادر كنـد.كردن سفرهبوديم مامان فرمان پهن

كس مشغول كاري بود. بابا در حال حسـاب و كتـاب برخـي 
و يك چشمش  برادر بزرگم يك چشمش به كتاب بود مخارج بود.

ويزيون. خواهر بزرگم با دقت تمام، سرگرم طراحي بود اما به تل
 شيدن تـوي كـار او ورك كسَ خواهر و برادر كوچولو گاهي با

خـود، حواسـش را پـرت  يي تخصصـهاگاهي هم با سـؤال
كـردم با اعتماد به نفس كامـل، گمـان مي كردند. من هممي
  ي آن سر و صداها خاطراتم را بنويسم.توانم در ميانهمي

ردن شدند، اخبـار مشغول خو ي شام پهن شد و همهقتي سفرهو
  ها مربوط به زارشـتلويزيون شروع شد. يكي از گ شب 9ساعت 
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ر بـود. خيّـراد در مناطق محروم از سـوي افـ ساخت مدرسه
ش و پرورش و نيكوكاراني تن از مسئوالن آموزخبرنگار با چند

 بودنـد،ي كوچكي را در يك روستاي محروم ساخته كه مدرسه

بار رش، خواهر كوچولو چنـدمصاحبه كرد. در زمان پخش گزا
  را بشنويم. گزارش بزند اما او را ساكت كرديم تا خواست حرفي

وقتي گزارش تمام شد، خواهر كوچولو صـورتش را طـوري     
د زير گريـه. گويي بغض كرده و اآلن است كه بزن جمع كرد كه

چـرا  جواب بدهـد؟ خواهد به سؤال منيك نفر نمي«او گفت: 
بجـي بفرمـا آ«برادر بـزرگم گفـت:  »نگذاشتيد حرف بزنم؟

ر يّـخ«خواهر كوچولو گفـت:  »كوچولو! حاال سؤالت را بپرس.
هـا تعريـف همـه از آنيعني چه؟ نيكوكار كيست؟ چـرا اين

  »كنند؟مي
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جون! فرد گويم آبجيمن مي«صدايم را صاف كردم و گفتم:     
بابا  »سازد!هايش مدرسه ميكه با پولفرد پولداري است  ر،يّخ

ت كامـل نبـود. افـراد عزيزم، درست گفتي ولي جواب«گفت: 
شان خيلي يشه پولدار نيستند. ممكن است پولر هميّنيكوكار يا خ

كم باشد اما باز هم براي ساخت مدرسه، مسـجد، بيمارسـتان، 
  »شوند.نه و كارهاي خوب ديگري پيشقدم ميكتابخا

 بعضي از افراد نيكوكار، پولـدار نيسـتند امـا«: مامان گفت    

 ي مـردم مفيـد اسـت مـثالًكنند كه براي بقيـهارهايي ميك

دسـت آنـان راي افراد نيازمند آماده شده، بهب هايي كهكمك
دليل گسترش ويروس كرونا نبايد رسانند يا اآلن كه مردم بهمي

ها و ابابزرگب ها خارج شوند، اين افراد براي بيماران يااز خانه
ند. بعضي هم چند ماه كني خود خريد ميمحله هايمادربزرگ
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ها يا حتي مسـاجد، ماسـك هايشان يا در كارگاهاست در خانه
به ذهـن  كارهاي خوب ديگر كه ممكن است خيليدوزند و مي

  »هر كسي نرسد!

همه ساكت بوديم اما خواهر و برادر كوچولو درگوشي مشغول     
مـا «هم شدند. چند لحظـه بعـد، گفتنـد:  با و پچ پچ مشورت

 هاياي باز كنيم و به بچـهخواهيم وقتي بزرگ شديم، مغازهمي

هـاي خوشـمزه بـدهيم! كوچولويي كه پول ندارند، خوراكي
گفـت:  بابا »شويم! مگه نه باباجون!جوري ما هم نيكوكار مياين

توانـد بـه افـراد زيزان بابا! هر كس در هر شغلي ميبله، ع«
همگي  »وست دارد!نيازمند كمك كند و خداوند نيكوكاران را د

  دو نيكوكار كوچولو رفتيم!  يصدقهقرباندست زديم و 
  »قاصدك«
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  آينده

  اندسّححال و بيها بيدست

  اندرنگها غمگين و بيچهره

  اندنورها تاريك و بيكوچه

  اندها انگار از سنگخانه

  نبوها مهي اهدر خيابان

  شهر گسترده پرده روي

  آسمان را پرده دزديده

  ي مه را كه آورده؟پرده

  كاشكي در يك شبِ ابري

  افتادصاعقه بر پرده مي

  شد بازآسمان، آزاد مي
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  دادشهر را باران صفا مي

  آمدماهِ زيبا باز مي

  بخشيدها را نور ميكوچه

  كردها را مهربان ميسنگ

  بخشيدها را شور ميخانه

  رفتيها مخستگي از دست

  آمدها خنده ميروي لب

  ماندرگي ميدر گذشته، تي

  آمدبا خوشي، آينده مي
  »جعفر ابراهيمي«

  پرسياحوال

  پروانه از گل
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  احوال پرسيد

  »خوبم.«گل گفت: 

  پروانه خنديد

  گل بازتر شد

  با ناز خوابيد

  پروانه دورش

  آرام رقصيد
  »محمود كيانوش«

  از چه كسي تشكر كنيم؟

تشكر  اي،درت براي اينكه به اين دنيا آمدهو پتواني از مادر مي
سـالگرد تولـدت صـبر كنـي.  كني اما الزم نيست تا رسـيدن

ي هـايش و وجـود همـهي نعمتتواني خدا را براي همـهمي
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 مثل پدربزرگ و مادربزرگ، دوستان، اتهاي خوب زندگيآدم

  ي.ها شكر كنها و همسايهمعلم

كنند يا كارهـاي مراقبت مي وهايي كه از تخوب است از آدم    
ز دهند تشـكر كنـي. بـراي مثـال، اميكوچكي برايت انجام 

مادربزرگت كه وقتـي  ؛دهددوستي كه تو را روي تاب هُل مي
معلم كـه  ؛كردميگهداري پدر و مادرت مسافرت بودند، از تو ن

كند دهد و مسئول كتابخانه كه كمكت ميچيزهاي تازه يادت مي
هـا كسـاني هسـتند كـه اينكني، تشكر كن.كتاب خوب پيدا 

بيشتري هم هستند  افراد »متشكرم.«ها بگويي: آنتواني به مي
دار، ها تشكر كني مثل رفتگرمحلـه، مغـازهتواني از آنكه مي
  ي تاكسي يا اتوبوس.راننده

  »مترجم، برزو سريزدي«
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  درويش ثروتمند

شي از كرد. درويارفي مشهور، در مجلسي سخنراني ميروزي ع
رم و هيچ ندارم! فقي اي شيخ! من«ميان جمع، بلند شد و گفت: 

ي اخالص را حفظـي؟ آن سوره«شيخ گفت:  »به من كمك كن!
 ي اخالص را خوانـد. شـيخ گفـت:سوره درويش، »را بخوان.

درويـش گفـت:  »فروشي؟مي ثواب اين سوره را به ده درهم«
هزار درهـم رسـيد. را باالتر برد تا به بلغ مَ همچنان شيخ »نه.«

را  كرد كـه حاضـر نيسـت ثـوابشتأكيد مي درويش همچنان
ارزشـمندي در ي سـرمايه تو كه چنـين«بفروشد. شيخ گفت: 
  »گويي فقيري؟اختيار داري، چرا مي

ميـان راه،  . درادفتاه ار اشسوي خانهدرويش برخاست و به    
اي رفت تـا خـيس گرفت. درويش زير سقف ايوان خانه باران
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نشود. آنجا شخصي را ديد كه با لباس آراسته نشسته بـود. آن 
ي تو بودي كه ثواب سـوره«خص رو به درويش كرد و گفت: ش

اخالص را به هزار درهم نفروختي؟ بيا اين هـزار دينـار زر را 
هر كس عملش بـراي  ؛ثواب آن سوره هم براي تو باشد بگير و

  »د.رحمت خدا براي او خواهد بو خدا باشد، فضل و
  »منشابوالفضل هادي«

   هاي قرآنيدانستني

نام يـك اي بهو سوره »لقمان«يكي از حكيمان،  ناماي بهسوره
نام يكي از روزهاي اي بهسوره به معني آهن است. »حديد« فلز

تين به معني «ها، يكي از ميوه ناماي بهو سوره »الجمعه«هفته، 
 »روم«قديم بـوده،  نام يك كشور در اي كهاست. سوره »انجير

  رآن ـشان در قامترين حيواناتي كه نترين و كوچكبزرگاست.
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  آمده، فيل و پشه هستند.

ي آيـاتش بـا است و همه سوم قرآناي كه معادل يكسوره    
اي كه در سوره نام دارد. »اخالص«شود، تمام مي »دال«حرف 

كـه ي او سوره »مجادله«هست،  »...ا«ي تمام آيات آن، كلمه
  است. »ناس«شود، تمام مي »سين«آيات آن با حرف 

  هاي شيرينثلمَ

وقتي كسي بدون تالش، خواستار     آواز؟!خوشگلي يا خوش
دست آوردن باشد يا چيزي بخواهد كه براي به موفقيت يا قبولي
خوشگلي يا «گويند: به شوخي به او مي ؛كشيد آن، بايد زحمت

  زني؟!ي يا خوب تار ميمشابه مثل خوشگل »آواز؟!خوش

  رود مي كاردر مورد كسي به اين مثل    خوشي زير دلش زده!
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باز هـم از وضـعش  وجود داشتن پول و امكانات مناسب، كه با
  كند.در مورد چيزي ناز مي شكايت دارد يا

  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«

  زندگي روي زمين

رم اسـت و يلي گخ روي زمين زندگي وجود دارد زيرا زمين نه
ي درست و مناسبي از خورشيد قرار سرد. ما در فاصله نه خيلي

ا ي مهاي همسايهارهيّدهد اما در سداريم كه نور و گرما به ما مي
خيلي سـرد اسـت،  يخ كهرّيعني زهره كه خيلي داغ است و م

  زندگي وجود ندارد.

د ورشيد يك ستاره است، ماننخ    كند!خورشيد، ما را گرم مي
بينيم. خورشـيد هاي ديگري كه در شب در آسمان مـيستاره

رسد زيرا بـه مـا نظر ميتر بهيگر، بزرگهاي دنسبت به ستاره
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زمـين را  پرتوهاي خورشيد خيلي داغ هستند و تر است.نزديك
كشـد تـا پرتوهـاي دقيقه طول ميكنند. حدود هشتگرم مي

پرتوهـا مسـافت ه زمين برسند. اين خورشيد از فضا بگذرند و ب
پيماينـد و بـه زمـين مي ميليون كيلومتري را با سـرعت 150
  رسند.مي

  »زادهمترجم، ليدا شريف«

  دنياي حيوانات

اين سمورها جانوراني پستاندار و شكارچي     زردسمور گردن
متر و سـانتي 60زرد بدون دُم، ول بدن سمور گردنهستند. ط

نـواع جـانوران از ا متر است. اين سمورسانتي 40طول دُمش 
ها تغذيه ها، پرندگان و تخم آنها، موشكوچك مانند مارمولك

  كند.مي
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كمتر جانوري توانايي مقابله با گراز وحشـي را     گراز وحشي
ه با اين جـانور بـا احتيـاط عمـل دارد، حتي ببر نيز در مقابل

رسد. اين ر ميمت 2/1 طول بدن گراز وحشي گاهي به كند.مي
هايش بدن با دندان شدت گاز بگيرد، لگد بزند،تواند بهگراز مي
  ود.بدَسرعت كند و بهپاره  مهاجم را

مندي از نور خورشيد اين پروانه براي بهره    ي پيچيدهپروانه
اي درخشانش را باز نجي و قهوههاي نارجلب توجه جفت، بال يا

ند كهاي ناهموارش را جمع ميصورت، بالكند. در غير اينمي
هايش نمايان اي پررنگ زير بالو فقط قسمت خاكستري و قهوه

هم پژمـرده و بـه اين حالت، پروانه را شبيه يك برگ شود.مي
  كند.پيچيده مي

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«
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  شود؟چرا شير، پاستوريزه مي

خطر هستند ها بيهاي زيادي دارد و بسياري از آنشير، باكتري
توانند براي سالمت ما خطرناك باشـند. ها ميي از آناما بعض

  براي همين بايد شير را پيش از فروش، پاستوريزه كنند.

هـا بـر بـدن را ور، دانشمند فرانسوي، اثر باكتريپاستلويي    
وزه براي پاكسازي شير يا مورد مطالعه قرار داد. روشي كه امر

ود، براي بزرگداشت ركار ميها بههاي ديگر از باكترينوشيدني
 شـود. در ايـن روش،ناميده مي »پاستوريزاسيون«نام پاستور، 

در  سـاعتگرم و مدت نيمگراد سانتيي درجه 62شير تا دماي 
هايي كـه كار، بيشتر باكتريشود. با اينهمان دما نگهداري مي

  روند.هستند، از بين مي زابيماريد يا شونسبب فساد شير مي
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ترين دمـايي اسـت كـه پايين گراد،سانتيي درجه 62دماي 
شتر از آن شـود، تواند باكتري سِل را نابود كند. اگر دما بيمي

كند. پيش از كشف اين روش، هزاران نفر از طعم شير تغيير مي
  جان خود را از دست دادند. مردم دنيا بر اثر ابتال به سِل،

معمولي اسـت. تر از شير سالم شير پاستوريزه براي نوزادان،    
وش شير غير پاستوريزه ممكن در بسياري از كشورها خريد و فر

  نيست.
  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«

  هاي اسكلتيماهيچه

آورند، حركت درميهاي شما را بههايي كه استخوانبه ماهيچه
ها از يك گويند. هر كدام از اين ماهيچهي اسكلتي ميهاماهيچه
ي رباط به وسيلهخوان و از طرف ديگر بههاي يك استبه انت طرف
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ت خواهيد حركـمي د. وقتي شماشوديگري متصل مي استخوان
هاي اسكلت شـما را حركـت كنيد، اين نوع ماهيچه، استخوان

  كنيد. مخَد مفاصل خود را توانيو مي دهدمي

هاي ي قسـمتهمه هاي اسكلتي، چه شكلي دارند؟ماهيچه
ها و حتـي چشـم هـا،ست: گوشاز ماهيچه درست شده ا بدن
ها ضي ماهيچـهزنيد، از بع. هر بار كه پلك مي د انگشتانبنبند

تواننـد كارشـان را بـا ها مياين ماهيچـه كنيد.استفاده مي
وبي تنظـيم و هماهنـگ كننـد. خبـه هاي مختلف بدنقسمت
  هاي اسكلتي، چهار شكل مختلف هستند:ماهيچه

انتهـاي  و سـتاضخيم  شانوسط    هاي دوكي شكلماهيچه
شتر بي يا حتي ها اغلب دو سرشود. آنتدريج باريك ميها بهآن

  كه در  سر هستندسه هاي دوسر ودارند. اين گروه شامل ماهيچه
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  شوند.قسمت بااليي بازو ديده مي

  ها در پيشاني و شكم قرار دارند.اين ماهيچه    هاي پهنماهيچه

 كلِشـي دلتاماهيچه شامل هاهاين ماهيچ    هاي مثلثيماهيچه

  برد.بازو است كه بازو را باال مي

ها و دهان در اطراف چشم هااين ماهيچه    هاي حلقويچهماهي
هاي مثانه و ز و بسته شدن دارند مانند ماهيچههستند و نياز به با

  مقعد.
  »صالحيو مرضيه سادات صالحيمترجمان، طيبه سادات«

  خراسان و مشهد

جاي برآمدن خورشيد.  خراسان يعني    ي خراسانهمعني واژ
ي خراسان است كه از هاي گذشتهاميا خور آيان، ن خور آبسان

  به  »آيان«يا  »آسان«و  »دـورشيـبه معني خ خور«ي دو واژه
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  معني ظاهر شدن و برآمدن تشكيل شده است.

شـهادت. مـأمون  مشهد يعني محل ستيد كهدانمي آيا   مشهد
در مـاه  (ع)رضااسي، پس از به شهادت رساندن امامبعيخليفه

داد آن حضـرت را در  ، دسـتورمـريقجريه 203صفر سال 
فن كنند. اين محل كم كم به در اطراف طوس د نابادسَروستاي 

معـروف شـد و  (ع)رضايعني محل شهادت امام »مشهدالرضا«
ي شهر مشهد شكل گرفـت. مشـهد، از شـهرهاي ي اوليههسته

  عيان جهان است.مقدس شي

هر سال، زائران بسياري     مشهد، پايتخت معنوي ايران است!
بـراي زيـارت حـرم  از سراسر كشور و ساير كشورهاي جهان،

هاي در مناسـبت كنند. اين سفرهابه مشهد سفر مي (ع)رضاامام
يالد و شهادت آن حضـرت، افـزايش ويژه سالروز ممذهبي به
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ترين شهر گردشگري مـذهبي يابد. شهر مقدس مشهد، مهممي
ان هم به اين شهر سـفر و حـرم ايران است و زائراني غير مسلم

  كنند.را زيارت مي (ع)ارضامام

كم هـا دسـتبسياري از ايراني    هاي ديدني در مشهدمحل
توانيد روند. شما ميمي (ع)رضابار به زيارت حرم اماميك سالي

ها، ، سقاخانه، رواقهاصحن در اين شهر مقدس از ضريح جديد،
ي ميرزاجعفـر، ي دودر، مدرسهجامع گوهرشاد، مدرسهمسجد
ي مركزي، قرآن و نفـايس خطـي، هااد، موزهي پريزمدرسه
اي، تمبر و اسـكناس، خامنه ...اهاي آيتهديه هاي فرش،موزه
ي ي شـيخ بهـايي، كتابخانـهعاملي، مقبـرهرّحُ ي شيخمقبره
ــاهقدسآستان ــوي، آرامگ ــاه، خواجهن رض ــلت، ادرش اباص

  ربيع، گنبد سبز، روستاي تاريخي پاژ و فردوسي، خواجهآرامگاه
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  ي سد كارده ديدن كنيد.ياچهدر

ترين بناهاي از باشكوه يكي    رضويي آستان قدسمجموعه
در آن  (ع)رضـام امامآرامگاهي در سراسر جهان است كه حر

  قرار دارد.
  »نيادكتر مهدي چوبينه و كورش اميري«

  ي طالييكلمه

 »خوشحال«ي طاليي آبان تان به كلمهز شما كه پاسخهر كدام ا

ترتيـب بـود: خالـه،  ها به اينت گفتيد. پاسخ پرسشدرس بود،
  وحشي، شب، حوله، اتو، لوله.

 حـرف دارد و 6طاليي آذر، نام يك ميوه است كـه  يكلمه    

  ها است:شار گرفتن حروف اول پاسخ اين پرسحاصل كنار هم قر

  شود.مرغ و روغن درست مياي كه با تخمغذاي ساده .1
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  كنند.ا به مُچ دست آويزان ميهي تزييني كه خانموسيله .2

  متضاد دروغ است. .3

  بسياري از انگشترها دارند. .4

 اي كه نام سه حرفي آن را اگر برعكس كنـيم،حيوان درنده .5

  شود.باز هم همان مي

  ترين شب سال است.طوالني كهشب اول زمستان  .6

  چيستان

  ي مخلوق بُود الزم و واجبآن چيست كه بر جمله* 

  و ملك، صادق و كاذب نّو جبر آدمي 

  بر دين و كُتُب، ناشر و كاتب

  نيكو نگري بهر خدا هم شده واجب

  زرد است نه زعفران* 
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  گِرد است نه گردِكان

 ،نديـده پـدر اي بي بال و پر، نزاده ز مادر،كه ديده پرنده* 
  صدا دارد اما وزن ندارد.

  كنند؟بر سر هم مي اند كه خاككدام دو برادر* 

  آن چه باشد كه مظهر دين است* 

  است؟ »ميم«و آخرش  »ب«لش وّا

  كدام رحمت است كه خلق از آن گريزان هستند؟* 

  هاي آبان:پاسخ چيستان

روي  آيد،اشك كه از چشم بيرون مي ه، الفبا،رّآفتاب، آيينه، ا
  چكد.شود و از آنجا پايين ميگونه جاري مي

  شادمانه

 پرسيد:  ،ده بودبستري ش شخصي از بيماري كه در تيمارستان  
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فقط بـراي اينكـه «بيمار:  »اند؟اينجا بستري كرده چرا تو را«
چه دليـل «شخص با تعجب گفت:  »كتاب را خيلي دوست دارم.

بيمار بـا  »دارم!ب من هم كتاب را خيلي دوست اي! خومسخره
  »با سس يا بدون سس؟ چه جالب!«خوشحالي پرسيد: 

  :شـده، نصـف خبر داري از وقتي سعيد ورشكسـته «اولي
نصـف ديگـر چـرا «دومـي:  »اند؟دوستانش او را ترك كرده

خبـر از ورشكسـتگي سـعيد  چون هنـوز«اولي:  »اند؟مانده
  »ندارند.

 آقـا، «: از پيشـخدمت پرسـيد مردي وارد رستوران شد و
مرد  »هزار تومان. 120پُرسي «پيشخدمت:  »شيشليك چند است؟
  »اوريد.دو ليك بي پس لطفاً«با خونسردي گفت: 

 ار قبل از بازي به ـچرا هر ب«گار از فوتباليست پرسيد: ـخبرن  
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  »هاي تميز بزنم.گل خواهممي«فوتباليست:  »؟رويمي حمام

  :معلم:  »عت.-سا« احمد: »احمد، ساعت را بخش كن!«معلم
  »تيك تاك!«احمد:  »صدايش را بگو.«

  :آخه «سعيد:  »ريش شده؟ريش كنتجان، چرا پاكبچه«پدر
 »ام.خط ميخي پاك كرده با آن،




