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  ني ممنوع!ميهما

و دو پسرشـان در واحـد  آقا و خانم دستاني همراه دو دختـر
عروسـدار  . اين خانواده اخيراًكنندي پايين ما زندگي ميطبقه

شده اما به علت شيوع ويروس كرونا، هنـوز مراسـم عروسـي 
. قرار بود اين مراسم چند ماه پـيش ندانكرده پسرش را برگزار
ي هـا هفتـهآن ر افتاده است.بار به تأخيچند برگزار شود ولي

  ي عروسشان را دعوت كرده بودند.هپيش، خانواد

ها شدند، تعـداد حاضـران آن يوقتي ميهمانان وارد خانه    
ي شيوايي، مدير خورديم كه آقانفر شده بود. شام مي 15حدود 

با بابا مشغول صحبت شد. وقتي ي ما را زد و ساختمان، در خانه
سـر سـفره نشسـت.  ام شد، بابا برگشت وگوي آن دو تموگفت

آقاي شيوايي آمـده «بابا گفت:  »شده بود؟چي«رسيد: مامان پ
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ي دستاني تذكر مشورت كنيم كه چگونه به خانواده بود تا با هم
  »د!نكن برگزار دهد تا ديگر ميهماني

مامان جان! ميهماني دادن، كار بدي «كوچولو گفت: داداش    
بابا گفـت:  »كرديد؟ز ميهماني تعريف ميما كه هميشه اش است؟

ون كه خطر بيماري نه پسرم، ميهماني كار بدي نيست ولي اكن«
وت كند زيرا هم سالمتي نبايد ميهمان دع كسوجود دارد، هيچ

   ».دازدنامي خطر بهخودش و هم ديگران را 

چند روز ديگر بايد بگذرد و من تا چند « كوچولو گفت:خواهر    
رگم گفـت: خواهر بز »م تا بتوانيم به ميهماني برويم؟ربايد بشما

رويم و د تو دوتا بلندتر شد، ميهماني مـيجون! وقتي قآبجي«
كوچولـو متـر را آورد تـا خواهر »كنيم!ميهمان هم دعوت مي

  مان قدش را اندازه بگيرد! ما
  »قاصدك«
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  زمستان

  ها از برف پرهكوچه

  از يخ، زمين سرسره

  بچه حواست باشه

  خورهزمين ميآدم 

  زمستونه زمستون

  خشك شده باغ و بُستون

  درختا عريون شدند

  بلبال ويلون شدند

  هاي خشك و ريزشاخه

  خيس زير بارون شدند

  زمستونه زمستون

  خشك شده باغ و بستون
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  ر زدپَكالغ از شاخه 

  بارون و سرما در زد

  دستكش و چكمه و كت

  به ما دوباره سر زد

  زمستونه زمستون

  اغ و بستونخشك شده ب

  هوا شده پر از برف

  پرنده كوچيد و رفت

  اما ما شادِ شاديم

  چون سير از آب شد زمين

  زمستونه، زمستون

  خشك شده باغ و بستون

  زمستون گرچه سرماست
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  نعمتِ پاك خداست

  اگر بارون نباره

  بارهزمين خشك و بي

  زمستونه، زمستون

  خشك شده باغ و بستون
  »رستمفاطمه مشهدي«

  فنان و بر

  ببين،«خواهرم گفت: 

  »بارد بازبرف مي

  هوا«ادرم گفت: م

  »سوزِ بد دارد باز

  پرده را زد به كنار

  ها را ديدمبرف
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  در دلم از شادي

  مثل گل خنديدم

  همه جا بود سفيد

  كوچه و بام و درخت

  باريدباز هم مي

  از هوا برفي سخت

  باز برف و بازي

  باز آدم برفي

  من شنيدم ناگاه

  :پدرم زد حرفي

  باز جيبِ خالي«

  كاريباز هم بي

  »برف! باردباز مي
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  »آري«مادرم گفت: 

  پدرم غمگين بود

  هصّداشت بر لب غ

  پدر«مادرم گفت: 

  »كارباز هم شد بي

  در خيابان پدرم

  كرددوره گردي مي

  شد كارشسخت مي

  شد سردتا هوا مي

  كار او مشكل بود

  زير برف و باران

  باريدبرف تا مي

  نانيشد بخانه مي
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  در دلم غم آمد

  مثل برفي باريد

  و دلم غمگين شد

  ا خنديدمّچشمم ا

  چون كه فكري چون گُل

  زد شكوفه در من

  اي را چيدم:نقشه

  »برف پارو كردن«

  زود رفتم بيرون

  پارويي آوردم

  صبح تا شب، آن روز

  برف پارو كردم

  شب كه شد، در جيبم
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  تومان بودهشتصد

  هايم آن شبدست

  ودپر ز بوي نان ب
  »جعفر ابراهيمي«

  شكرگزار چه باشيم؟

تواني برايشان شكرگزار باشي. مي ها چيز وجود دارد كهنميليو
اي كـه بـا هـم هايي مثل خانواده، غـذاهاي خوشـمزهچيز
در يــك روز گــرم تابســتان يــا  خوريــد، نســيم خنــكمي

  هايي كه داري!بازياسباب

تواني براي مي ي زيادي نياز نداشته باشي اماشايد به چيزها    
ات داري، خدا را شـكر گيها و چيزهايي كه اآلن در زندآدم

ه دوستت تواني خوشحال باشي چون كساني هستند ككني. مي
  ا و ـهديهـها بهترين هنـكنند. ايبت ميـراقـدارند و از تو م
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  هاي زندگي هستند.نعمت
  »مترجم، برزو سر يزدي«

  هانس گرفتار

كرد اما وقتي براي يك كشاورز كار مي غول پيكر،هانس، جوان 
هانس  مزد رسيد، كشاورز طمعكار، دستمزدپرداخت دست زمان

نكـردن  را نداد و از همسرش خواست راهي بـراي پرداخـت
  دستمزد هانس پيدا كند.

زن كشاورز از شوهرش خواست هانس را وادار كنـد داخـل     
سنگ بزرگي با انداختن  توانندچون در آن هنگام مي چاه برود

شه، بدون هيچ قسمت نق هانس بيچاره، او را بكشند. اولين بر سر
زيرا هانس، بدون آنكه شك كند، داخـل  ؛دردسري انجام شد

ي چـاه، كـار بسـيار آوردن سنگ آسياب به لبه چاه رفت اما
  باالخره كشاورز و همسرش توانستند سنگ آسياب  مشكلي بود.
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  را به داخل چاه بيندازند.

اند شاورز و همسرش فكر كردند توانسـتهكار، كانجام اين با    
شان اي بعد، صدايي به گوشلحظه هانس را به قتل برسانند اما

ها ي كساني كه باالي چاه هستيد، مرغآها«گفت: رسيد كه مي
ي خـود را روي سـر مـن چون فضـله را از باالي چاه ببريد

  »ريزند.مي

در  ،ي چاه بيرون آمددهانهمدت كوتاهي گذشت و هانس از     
حالي كه سنگ آسياب بر گردنش بود. كشاورز از ترس فريـاد 

  دستمزد هانس را پرداخت كرد. كشيد و فوري
  »ترجمه محمد شمس«

  هاي قرآنيدانستني

شـود زيـرا بـا و ناس گفتـه مي هاي فلق، به سوره»تينذَوَّمُعَ«
  شوند.شروع مي »عوُذأَقُل«
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  شود.هاي بقره و آل عمران گفته مي، به سوره»هراوينزَ«

  حمد است. يسوره نام ديگر ،»ثانيبع المَسَ«

ي بقـره امل سه آيه است كه در اواخر سورهش ،»الكرسيآيت«
  قرار دارد.

  بار تكرار شده است. 31 اي، آيه»الرحمن«ي در سوره

ي گويـد، سـورهخـالق و ادب سـخن مياي كـه از اسوره    
شـد،  ) نازل]اكرم(اي كه بر پيامبرلين آيهوّاست. ا »حُجُرات«
است. يك  »قلَعَ«ي هدر ابتداي سور »قَلَذي خَاّلَّكَبِّأ بِسمِ رَاقرَ«

هست كه اگـر از آخـر بـه اول هـم  »رثِّدَّالمُ« يآيه در سوره
  »ربِّكَفَ كَبَّرَ« شود:بخوانيم، همان كلمات مي

  هاي لطيفحكايت

  خستين ـكان، نـابـزي اردشير برو    پزشك و اردشير بابكان
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ز چقدر غذا انسان هر رو«دشاه ساساني، از يك پزشك پرسيد: پا
اردشير  »كافي است. سنگم صد دِرَ«پزشك گفت:  »بايد بخورد؟

پزشـك  »تي ندارد!وّقدارِ كم كه نيرو و قاين م«با تعجب گفت: 
كنـد و هرچـه مقدار، براي نگهداري تو كفايت مياين «گفت: 
اي ي آن هستي و فايـدهحمل كننده از آن بخوري، فقطبيشتر 

  »برايت ندارد.

پنـداري ندگي كردن و ذكر گفتن است! تو ميخوردن، براي ز
  زندگي كردن براي خوردن است! كه

هرگز از اوضـاع زمانـه و «ويد: گسعدي مي    كر پابرهنگيشُ
هاي روزگار ناله و شكايت نكرده بودم مگر زماني كه پايم سختي

در آن حـال  برهنه مانده بود و پول براي خريد كفش نداشتم.
  ناراحتي، وارد شهري شدم و فردي را ديدم كه پا نداشت.
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جا آوردم و پابرهنگي خـودم را سـپاس شكر نعمت خدا را به
  »گفتم!

 »بلـخ«ايرانـي، از بـازار ف ورمعـ ي، شـاعررانوَ    شعردزد

را اطراف خـود اي از بازار، مردي مردم در گوشه گذشت.مي
نام خـود بـراي آنـان مع كرده بود و اشعار انـوري را بـهج

شنيدند و او را شور و هيجان اشعارش را مي خواند. مردم بامي
مرد، اين اشعار اي «كردند. انوري جلو رفت و گفت: تحسين مي

 »ت.اشعار انوري اس«مرد گفت:  »خواني؟چه كسي است كه مي

 مـرد، كمـي سـر و »شناسـي؟ميآيا انوري را «انوري گفت: 

انـوري  »انوري، خود من هستم.«وضعش را مرتب كرد و گفت: 
  »شعر ديده بودم اما دزدِ شاعر نه!دزدِ «د و گفت: خندي

  »منشابوالفضل هادي«
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  المثلضرب

در قديم رسم بود اگـر كسـي     شويند!خون را با خون نمي
گرفتند و بـه جبـران مي كشت، اقوام مقتول انتقاممي كسي را

كشتند. در اين انتقام و مي خون او، قاتل يا يكي از نزديكانش را
شـد. بـا عدالت و قانون زير پا گذاشته مي خونخواهي، گاهي

شـود امـا م امروزه زيـاد در ايـران ديـده نمياينكه اين رس
ها و اخالق بعضي از مناطق هنـوز هـم هاي آن در عادتريشه

  پابرجاست.

اگر كسي قتلي كرد و خوني ريخت، بايـد از طريـق     كاربرد
كسي بدي كرد، جـوابش بـدي قانون او را مجازات كرد. اگر 

عمل متقابل، با رفتار و كردار مناسب، او  ايجبه تواننيست. مي
  ت ـدش دسـازات كرد يا وادارش كرد كه از كارهاي بـرا مج
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  بردارد.

  »مصطفي رحماندوست گري،فوت كوزه«

  هاي شيرينآب زندگي در

دنياي پنهان در ميان امواج درخشان بركه يا رودخانه، درسـت 
مانند يك جنگل وحشي، ترسناك و مرگبـار اسـت. بعضـي از 

 مانند امـاها، تمام عمرشان زير آب مياز جمله ماهي جانوران

ب در هاي طبيعي خشكي و آبسياري از جانوران، بين زيستگاه
هـا و هـاي آبـي، آبچليكرفت و آمدند. سمور آبـي، موش

  كنند.ها براي تغذيه زير آب شنا ميانگيت

بـه  زند تا غذاي فلسداربار شيرجه ميدو، يكي خوركماهي    
اش را در آب آغـاز زنـدگي چنگ بياورد. نوزاد سمندر آبي،

گذارد. سپس هـر مي پس از چند ماه، قدم به خشكي كند ومي
مثل كند. نـوزاد  تا توليدگردد به زادگاهش باز مي از چند گاه
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در  را كرمي شكلِ برخي از حشرات، گاهي بايد دو تا سه سـال
  زيستگاه آبي بگذرانند تا بتوانند در هوا به پرواز درآيند.

آسـيايي، از -اروپـايي خورك معموليماهي    كخورَماهي
ن ها است. ايـخوركماهي تريناقرّترين و بترين، سريعكوچك

منقار كـارد ماننـدش  رود و بادر آب فرو مي پرنده، مانند تير
كند. در ي پرواز مياسوي شاخهگيرد و بهمي ماهي كوچكي را

كوبد تـا مي ا محكم به شاخهش رجووجنب آنجا غذاي در حال
  از حركت بايستد و بتواند آن را ببلعد.

 اين جانور بسيار محتاط، به ندرت بـه فضـاي بـاز    آبچليك

ر ميان نيزارها و گياهان سـاحلي، دزدانـه آيد. آبچليك دمي
ان كوچـك و ها، حشرات و ساير جـانوركند و كرممي حركت

كند. با وجود اين، گاهي اوقـات وجو ميگياهان نرم را جست
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انـدازد. صـداي خطر ميجانش را بـه صداي بلند اين پرنده،
  زدن بچه خرسي هراسان است.آبچليك شبيه جيغ

  »زاده مينانژاديقه ابراهيمي و مهرصد«

  هاحركت ماهيچه

هـا يليونكننـد. مشوند، حركت ميها منقبض ميوقتي ماهيچه
رديف رشته در ماهيچه قرار دارد كه از دو نوع پروتئين متفاوت 

تصور كنيد دو گروه برگ . »اكتين«و  »ميوزين«اند: شده درست
كنند. و حركت مي لغزندروي هم قرار دارند و روي يكديگر مي

د، همين حركـت و لغزنـدگي شوتي يك ماهيچه كشيده ميوق
تر شـدن ضخيم تر وباض ماهيچه بر اثر كوتاهافتد و انقاتفاق مي

 جا وهمـه شود. ميوزين و اكتين درفيبرهاي ماهيچه ايجاد مي

  د حتي ، وجود داراي كه حركت دارندودات زندهـي موجهمه
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  ژك داران.ها و تاتك سلولي بيني مثلدر موجودات ذره

ها را كنتـرل مغز، تمـام ماهيچـه    هاانواع حركت ماهيچه
د را در اختيـار دار هانترل بعضي از ماهيچهك نساناكند اما مي

هاي گويند. امـا ماهيچـهمي »اراديهايماهيچه«ها كه به آن
نيست  انساني ها به اختيار و ارادهديگري هستند كه حركت آن

  گويند.مي »غير ارادي يهاماهيچه«ها و به آن

هـا از ارادي هسـتند. آنهايماهيچه، هاي اسكلتيماهيچه    
هر زمان اراده  انساند و شونهوشيار مغز كنترل مي سوي قسمت

وقتـي  مـثالً شـما د.ها را به حركت درآورد آنتوان، ميكرد
ا پيـام هبرويـد، عصـب ايطرف يك كيك خامهخواهيد بهمي

بتوانيـد  شـما برند تاي مناسب ميبه ماهيچهحركت را از مغز 
  حركت درست و مناسبي را انجام دهيد.
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ها كه هيچ نقشي در فعاليت آن انسان    اراديهاي غيرماهيچه
د. شما شوند، ندارمغز كنترل مي توسط كنند ووقت كار ميتمام
كار را بكند زيرا مغز بدون بور نيستيد به مغزتان بگوييد اينمج

  دهد.از طرف شما، كار خود را انجام ميتوري هيچ دس

كنند تـا بتواننـد ي سينه كار ميارادي قفسههاي غيرماهيچه    
 ها كنند. قلب، يك تكه ماهيچهريه سينه را منبسط و هوا را وارد

ه خون را به سراسـر هموار است و »ي كاردياكماهيچه«نام به
م وقت كـار نكننـد، ها تماكند. اگر اين ماهيچهبدن، پمپاژ مي

ايد، از معـده و ها غذايي را كه خوردهميرد. ماهيچهمي انسان
فشـارند. وقتـي بـه توالـت سمت پايين ميدستگاه گوارش به

ها مواد زايد را به بيـرون رويد، با استفاده از همين ماهيچهمي
  فرستيد.بدن مي
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ي كوچـك در ه از موهاي شما، داراي يـك ماهيچـههر دان    
ايـن  ت ريشه است. در صورتي كه احساس سـرما كنيـد،قسم

 ها بـدونشوند. ايـن ماهيچـهماهيچه منقبض و موها سيخ مي

  كنند.ش و اراده از طرف شما كار ميگونه تالهيچ

  »سادات صالحيطيبه و مرضيه«

  ابر و آب و هوا

 هاشوند. اين قطرههاي بسيار ريز آب ساخته ميابرها از قطره

سـازند. تـري را ميبزرگ هايكنند و قطرهميهم برخورد به
بر باران يا برف  ها بسيار بزرگ شدند، به شكلقطره هنگامي كه
  بارند.زمين مي

زمين، آب و هواي گوناگون دارد. ممكـن اسـت     آب و هوا
آفتابي، ابري، باراني، برفي، همراه با وزش باد يا طوفان باشد. 
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اتمسفر بر چگونگي آب و هوا دماي خورشيد و تغييرات در باالي 
 »اقلـيم«و يا كشور،  اثر دارد. آب و هواي معمول يك سرزمين

  د.شوآنجا ناميده مي

  »زادهمترجم، ليدا شريف«

  ي طالييكلمه

ها: نيمرو، بود با اين پاسخ »نارنگي«ي طاليي آذر، پاسخ كلمه 
  النگو، راست، نگين، گرگ، يلدا.

ف دارد و نام يكي از شـهرهاي ي طاليي اين ماه، پنج حركلمه
  ها پاسخ دهيد:براي پيدا كردن آن، به اين پرسش ايران است.

  متضاد خشك است. .1

  مركز استان خراسان جنوبي. .2

  قهرمان اصلي شاهنامه. .3

  واحد پول كشور چين. .4
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  )Σنام دختر بزرگ حضرت علي( .5

  چيستان

  آن چيست كه در برگ، پناهي دارد* 

  ز كالهي داردجامه سيه و سب

  اش چاك دهندو سينهنند بكَپوستش 

  من در عجبم كين چه گناهي دارد؟

  اش سبز و موهايش سفيد!تنش زرد است و جامه* 

  چيست آنكه پايش در سر است و رويش در پا؟* 

  چيست آن مرغ بي بال و پر* 

  ي، نگويد خبر؟رّسرش را نبُ

  لِ پياز استوّلم، اوّحرف ا*

  از استلِ سوّمم، اوّحرف د

  م و چارمش، آخر هستهوّحرف س
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  توي صندوق در بسته.

بـاد، بيـل و كلنـگ،  ه،هاي آذر: اسـم، سـكّپاسخ چيسـتان
  الرحيم، باران شديد.الرحمن...ابسم

  برف خنده

  :آقا اجازه،«شاگرد:  »ي ماداگاسكار كجاست؟جزيره«معلم 

  »جان مادرمان ما برنداشتيم!به

  :الو، آنجـا «شنونده:  »بفرماييد! تلفن بعدي،«مجري راديو
 ببخشيد صداي«شنونده:  »بله، بفرماييد.«مجري:  »يو است؟راد

د، صـداي ببخشي«شنونده:  »بله.«مجري:  »شود؟من پخش مي
اگـر در نـانوايي «مجري:  »شود؟من در نانوايي هم پخش مي

شـنونده:  »شـود.مي ي شما راديو روشن باشد، بله پخشمحله
مـادرت چهارتـا ويم آهاي سيروس، نون نگير! خواستم بگمي«

  »گرفته!
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  :براي اين «دومي:  »اي؟مدال نقره را براي چه گرفته«اولي
دومـي:  »مدال طال را چرا گرفتي؟«اولي:  »كه خواننده شدم!

  »اينكه خوانندگي را كنار گذاشتم. براي«

 ببخشيد آقا! «فروشي شد و گفت: پزشك تازه كار وارد كتاب
با تعجـب پرسـيد: فروشنده  »ده سال پيش را داريد؟ هايمجله

پزشك بـا خونسـردي گفـت:  »خواهيد؟مي براي چه كاري«
فكر  بيند،طبم بگذارم تا هر مريضي آن را ميخواهم در ممي«

  »ي كار دارم.كند من چندين سال سابقه

 چند نفر از شما با جنگ «آموزان پرسيد: معلم تاريخ از دانش
هـا معلم از يكي از آن رفت. ها باالدست بيشتر بچه »مخالفيد؟

 براي اينكه اگر«: وزمآدانش »علت مخالفت تو چيست؟«پرسيد: 

 »شد.ند، كتاب تاريخ به اين قطوري نميها نبوداين جنگ




