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  بهترين مادر

 جوشي پنهـانيوبود اما جنب معمولي روز ظاهراًبعدازظهر يك

ا بين ما بزرگم، كارها رو خواهر ي ما در جريان بود. بابادر خانه
 هاي آهسته و در گوشي دو نفره يـاتقسيم كرده بودند. صحبت

كوچولوي ما كـه خواهر و برادر شد. حتيچند نفره قطع نمي
توانند هـيچ رازي را در آن هم كوچك است و نمي هايشاندل

 ها و رفتارشانكردند مراقب صحبتسعي مي نگه دارند، با دقت

 زدهجمعي، مـادر را شـگفتباشند. قرار بود در يك كار دسته

  تر از آن!فردا روز مادر بود و چه روزي مهمكنيم. چرا؟ 

 بـود يكـي دوسـاعت پـيشمامان از صبح اعـالم كـرده     

هاي روز مادر را بـه آنـان رود تا هديهمي مانهايدربزرگما
فرصت خوبي بود تا ما بتوانيم خانه را  تقديم كند و برگردد. اين
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 تزيين و چراغاني كنيم. وقت كم بـود و همـه بـا عجلـه كـار

ي خـواهر بـزرگم كه به سـليقه آورد كرديم. بابا كيكي رامي
ان را كنترل كنيم كرديم خودممي . همه تالشداده بود سفارش

ها! كسي به بچه«بزرگم گفت: بزنيم. برادر نكتا مبادا به آن ناخ
 تلفن همراه بابا دست نزند زيرا بايـد شـارژ آن كامـل شـود.

و در  تماس بگيريم هاها و عمهخاله ها،خواهيم با مادربزرگمي
  شريك شويم. جشن آنان

مدن مامـان نبود و براي آ كوچولودل تو دل داداش و آبجي    
، يكـي از آن دو دقيقـه كردند. هر يكـي دوشماري ميلحظه
مامـان آمـد،  كـرد. وقتـيرفت و در آپارتمان را باز ميمي

را توي بغل مامـان انـداخت و گفـت: كوچولو خودش داداش
كار ما را «همه ريختيم سر او كه:  »جونم! روزت مبارك!مامان«
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او كه تـازه  »شود! زدهخواستيم مامان شگفتراب كردي! ميخ
گوشه نشست و زد زير  كار كرده، رفت يكده بود، چهش متوجه

چرا بچـه را « بزرگم رفت، او را بغل كرد و گفت:گريه. خواهر
ت! عيبـي كنيد! خوب حاال چه شده! از دهنش در رفاذيت مي

  »نداره داداشي! گريه نكن!

يكـي از داداشـي يكي همه از كار خود ناراحـت شـديم و    
بوسيد و گفت:  خواهي كرديم. مامان زودتر از همه او راعذرتم
گلم پيش از بقيه، عيد را به مـن تبريـك  من خوشحالم كه پسر«

كنم و ي شـما تشـكر مـيهمـه گفت! دست شما درد نكند. از
كوچولو براي اينكه از داداشي عقـب خواهر »تان دارم!دوست

خوبم! من هم  نماما«را به مامان رساند و گفت:  نيفتد، خودش
همكـاري «او را هم بوسيد و گفت:  مامان »خيلي كمك كردم!
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يكديگر و گوش كردن به حرف باباجون و خواهر و برادر شما با 
  »يشتر از همه چيز مرا خوشحال كرد!تان، ببزرگ

فردا روز «ي مامان را بدهيم. او گفت: بابا پيشنهاد كرد هديه    
(س) اسـت. زهراضـرت فاطمـههترين مادر دنيا يعني حتولد ب

شنو براي پدرشان، همسري فداكار دختري دلسوز و حرفايشان 
ن مهربان براي چهار فرزندشا ) و مادريΣ(اميرالمؤمنين براي

ناميده شده اسـت.  »روز مادر«بودند. به همين دليل، اين روز 
ان باشد اما البته هر روز سال بايد روز قدرداني از زحمات مادر

  »ت.(س)، روز خاصي اسحضرت زهرا روز ميالد

اب جشـن رسـيديم! ذّجـ هاي بابا ،به بخـشبعد از صحبت    
هـا، ردن هديه و بعد تماس بـا مادربزرگخوردن كيك، باز ك

  ادر ـمالد بهترين ـو تبريك و شادي و خنده! مي هاعمهها و خاله
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  دنيا و روز مادر مبارك باد!
  »قاصدك«

  فال به فال

  به سال آد سالبار ميبه

  گردوهاي فال به فال

  رسه روي درختمي

  هاي كال و كالميوه

  افهرّروي تن ز

  عالمه خال و خاليه

  پرنده وقتِ پرواز

  زنه بال و بالهِي مي

  وقت برف و سرمابه
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  گردن ما شال و شال

  كاشكي باشيم هميشه

  ما خوشحال و سرحال

  شيم كم به كمبزرگ مي

  با گذر از سال و سال
  »رستمديفاطمه مشه«

  ركّتش

  اير كردهكّآيا تش

  اند؟از رودها كه جاري

  انداز رودها كه ساده

  اندها عاريو از بدي

  ايگفته »خسته نباشي«
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  يك روز به اين آسمان؟

  كه روز و شب مانند سقف

  مان؟مانده به روي شهر

  ايآيا سالمي كرده

  هاش؟ها و سنگبر كوه

  ايبر گل، سپاسي گفته

  هاش؟رنگبر عطر و بو و 

  ايآيا خوش آمد گفته

  يك شب به ماه و ماهتاب؟

  ايآيا سالمي كرده

  صبحي به خورشيد، آفتاب؟

  كنندبر تو سالمي مي
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  ترَهر چيز، در دور و بَ

  از خاكِ زير پاي تو

  تا ماهِ باالي سرت!

  پس بعد از اين خوشحال كن

  هر چيز را با يك سالم!

  ديگر از اين پس ياد كن

  حترام!خورشيد را با ا
  »جعفر ابراهيمي«

  زنان در قرآن

يعني زنان، به بسياري از امور  »نساء«نام يك سوره در قرآن به
و  »نـور«هاي ن اشاره كرده است. البته در سورهمربوط به زنا

 نيز به امور بانوان اشاره شده است. تنها زني كه نامش »احزاب«
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نام هاست كه يك سوره ب (س)در قرآن ذكر شده، حضرت مريم
اوست. تنها زني كه از جانب خداوند به او وحي و الهام شد و در 

  ) است.Σ(ن امر اشاره شده، مادر حضرت موسياي به چند سوره

ما زنان دو همسران بسياري از پيامبران، زنان مؤمني بودند ا    
) نه تنهـا كـافر Σ(حضرت لوط ) وΣ(پيامبر يعني حضرت نوح

انت گرامي را آزار دادند و به آنان خيبلكه اين دو پيامبر  بودند
همسر  به زني اشاره شده كه گرچه »تحريم«كردند اما در سوره 

كاري امـا دسـت از ايمـان و درسـت فرعون ظالم و كافر بود
بود كه البته نامش در قرآن  »آسيه«برنداشت. اين زن با ايمان، 

 اهنيامده است. در قرآن به زن كافر ملعوني اشاره شده كه در ر

 اين زن، همسـر ابولهـب و نـامش انداخت.) خار مي]پيامبر(
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، در حق او و همسرش »تبَّب يا تَهَلَ«بود كه در سوره  »جميلاُم«
  نفرين شده است.

  ثل همچون عسلمَ

مسـتعجل بـه     خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بـود!
خوبي در ميان جمع، خودش اگر كسي به معناي زودگذر است.

داشته  گذشته حضور فعال مثل اما به داليلي نتواندرا نشان دهد 
برسد و  اما خيلي زود به پايان آغاز شود خوبيباشد يا كاري به

كار به اين مثل ؛ي دلخواه، از بين برودپيش از رسيدن به نتيجه
  رود.مي

  آيد به ميان ك تجربهحَخوش بُود گر مَ

  ش باشدروي شود هركه در او غَ تا سيه 
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ي آن، مقدار طـالي وسيلهبه ام نوعي سنگ است كه، ن»كحَمَ«
كننـد امـا در اي ساخته شده از طال را تعيين ميدر اشي موجود

اي است كه وسيله ها و زبان رايج بين مردم، محك به معنيمثل
  كند.هر چيز را تعيين مي ارزش واقعي

 رودكار مياين مثل هنگامي به ش به معني ناخالصي است.غَ    

ي واقعي يـا افكـار بـد اثر آزمايش يا پيشامدي، چهره بر كه
معلوم و آشكار شود.  كه پشت رفتار ساختگي پنهان بوده، شخص
با گفتن اين مثل،  ؛آيدامي كه رويدادهاي ناگواري پيش ميهنگ

ها كنار رود تا عامالن حوادث ناگوار شناخته كنيم پردهآرزو مي
زنند و اقت و شايستگي مياز ليم ، دَاي نااليقوقتي عده شوند.

كار اين مثـل بـه ؛گيرندمي دستبا ادعاهاي پوچ، كارها را به
هاي نااليق ي گوينده را براي شناخته شدن آدمتا آرزو رودمي

  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«           نشان دهد.
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  گوزن نر و شير

امـا از هاي باشكوهش را خيلي دوسـت داشـت گوزن نر، شاخ
راضي نبود. روزي شير او را تعقيب  باريك و الغرش اصالً پاهاي

زار پر از درخت رسيد. ه بيشهب د. گوزن با سرعت فرار كرد تاكر
گرفت. وقتي پايان  هايش بين درختان گير كرد و شير، او راشاخ
چقدر احمق بودم كـه «رش را نزديك ديد، با افسوس گفت: عم

 كه همين پاهادر صورتيو زشت است  كردم پاهايم الغرفكر مي

 ها تعريفهايي كه از آنشاخ دادند وميمرا از دست شير نجات 

  »كردم، باعث مرگم شدند.مي
  »مترجم، محمد شمس«

  كوتاه و آموزنده

  كسي به سفر رفت. هواي گرم تابستان و باد   به خدا چه بگويم؟
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گرفت. وي چشمش به غالمي مي سوزان، طاقت هر رهگذري را
يكي از «ندن گوسفندان بود. به غالم گفت: ه مشغول چراك افتاد

هـا از آنِ مـن اين« غالم گفت: »به من بفروش.گوسفندانت را 
د نگاهي به گوسفندان كرد و گفت: مر »دارند. نيستند و صاحب

غـالم  »ها را گرگ برده است.يكي از آن كافي است بگويي،«
ايمـان غـالم، از امانتداري و مرد  »به خدا چه بگويم؟«گفت: 
كرد كه: ن سخن غالم اشاره ميها به ايزده شد و تا مدتشگفت

  »بگويم؟به خدا چه «

هايش را ) پس از وضو، خواست كفش]پيامبر(    )]كفش پيامبر(
از ها را ربـود و پـروكه ناگهان عقابي فرود آمد و كفش بپوشد

ها را رها كرد. هنگام افتـادن كرد اما پس از مدت كوتاهي، آن
  ها، مارِ سياهي روي زمين افتاد.كفش
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ض دفع شد. عقاب به ايشان عر) ]ترتيب، بال از پيامبر ( به اين    
ضرورت، مرا وادار به اين گستاخي كرد وگرنـه مـن در «كرد: 

) از او ]پيـامبر( »كـردم.پيشگاه شما نبايد چنين جسارتي مي
جفاي ظـاهري تـو را ديـدم ولـي ين ا«تشكر كرد و فرمود: 

م ولـي در ظاهر غمگين شددانستم كه عينِ وفا است. من بهمي
  »در انتظارم بود، نجات يافتم. تري كهواقع، از غم بزرگ

  »منشابوالفضل هادي«

  زنند؟بعضي عينك مي

راحتي پـس از نگـاه م كسي سالم باشد، بايد بتواند بهاگر چش
بر حروف ريز كتابي كـه  صلهبه چيزهاي دوردست، بالفا كردن

وي  ها را تشخيص دهـد.روي زانو گذاشته، چشم بدوزد و آن
و بدون تالش در تطابقِ ديـدِ چشـم  كار را فوراًبايد بتواند اين
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هاي نـور از كاغـذ موقع مطالعه يك صفحه، شعاع انجام دهد.
گذرند. عدسـي شوند و از مردمك چشم انسان ميمنعكس مي
كند و شـبكيه بـا ر را بر شبكيه متمركز ميهاي نوچشم، شعاع

به مغـز، واكـنش نشـان  كمك اعصاب بينايي، با فرستادن پيام
  دهد.مي

ي چشم، ممكـن اسـت كره هاي معمول دربعضي از نارسايي    
ارثي باشد يا با گذشت زمان ايجاد شود. بسـياري از مـردم در 

و گروهـي هـم در  بين هسـتنددوران زندگي، نزديـكتمام 
انجام كارهايي كه نيـاز بـه ديـدِ  ي كتاب وميانسالي، مطالعه

يِ بّها و لنزهاي طشود. عينكمي نزديك دارند، برايشان دشوار
اخت كه با متمركز كـردن درسـت توان طوري سمناسب را مي

از بـين ببـرد. بـا  هاي نور بر شبكيه، نارسايي بينايي راشعاع
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مانند هويج كه بـراي سبزيجاتي مصرف و مطالعه در نور كافي 
  شود.ها حفظ ميسالمت چشم چشم مفيد هستند،

  »ندليب و حسين ياسينيسپيده ع«

  گذرد؟ها چه ميدر آب

به ندرت  »مينك«اداني مانند سمورآبي و يّپرندگان شكاري و ص
ها را شكار كنند. پرهاي درخشـان خورككنند ماهيسعي مي

بـه  د كـهاي دارنـهـاي اخطـار دهنـدهخورك، رنگماهي
  »گوشت من مزه وحشتناكي دارد!«گويند: شكارچيان مي

وقتـي  شكارچي محتاط، اين    آسيايي-اروپايي آبيسمور
گيرد، با سرعت زياد زيـر ماهي است مي شكارش را كه معموالً

ر، خرچنـگ آب شـيرين و جـانوران رود. اين سـموآب مي
ــبيه آن را ميسخت ــت ش ــورد.پوس ــاطق،  خ ــي من در بعض
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هـا آن زيـرا ؛شـونددست انسان كشـته ميبه آبيايسموره
  كنند.صيد مي ها راهاي غذاي انسانماهي

ل صدف اين حلزون ممكـن اسـت تـا طو    رنگحلزون آبي
هـاي ترين حلزونبزرگ اين، يكي ازبنابر ؛برسد مترسانتيپنج

هـاي گياهـان، خرده رود. اين حلزون معموالًشمار مياروپا به
خـورد. در حال پوسيدن تهِ درياچه را مي اير مواِدس جانوران و

توانـد شـكارچي كُنـد امـا سـمجي باشـد و حال ميبا اين
به  ها و حتي سوسمارهاي آبي كوچك راها، بچه وزغماهيبچه

  دام بيندازد.

هـن و هاي باز از هـم، پانگيت مانند آبچليك، چنگال    انگيت
پرنده روي گِل و الي  ها از فشاربلندي دارد. اين حالت چنگال

از فـرو رفـتن آن  كاهـد ويا گياهان شـناور در آب مي نرم
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 زنند،مي عمق شيرجههاي كمبها در آكند. انگيتجلوگيري مي

ها را با خـود بـه كنند و آنقطعاتي از گياهان نرم را جدا مي
  خورند.مي آورند وسطح آب مي

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  ايدستگاه ماهيچهوظايف 

دهـد، فرستد و دستور حركت به ماهيچه ميوقتي مغز پيام مي
رود؟ اما چگونه اين پيام به ماهيچه مـيكند حركت ميماهيچه 

ستگاه عصبي به مغـز متصـل اسـت. ي دوسيلهبه هر عضو بدن
  كنند.ها مبادله ميمغز و ماهيچه ها را بينها پيامعصب

هـا كننـد و اينكـه آنها چه ميهيچهداند مامغز هميشه مي    
اسـتراحت. اگـر  خسته هستند يا در حالت فشار يـا در حـال

اي هـمغـز پيـامي را بـه شـكل پالس بخواهيد حركت كنيد،
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فرسـتد و ي اسـكلتي ميالكتريكي خيلي كوچك به ماهيچـه
از دستورات  ارادي همهاي غيركند. ماهيچهماهيچه حركت مي

كار خود ادامـه ي ما بهها بدون ارادهكنند. آنمغز اطاعت مي
يم حاال كار كند گفتطور نبود، بايد به قلب ميدهند. اگر اينمي

كشد! در نتيجه، خيلي از افراد گفتيم حاال نفس بمي هايا به ريه
  مردند.مي

  »سادات صالحيمرضيه سادات ومترجمان، طيبه«

  از خراسان رضوي بدانيد!

ايـران قـرار دارد و از  شرقيمالرضوي، در شاستان خراسان
 هاي وسيع كشور است. اين استان از شـمال بـه اسـتاناستان

منسـتان، از جنـوب بـه اسـتان شمالي و كشـور تركخراسان
هاي سمنان و غربي به استانجنوبي، از مغرب و جنوبخراسان
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شـود. اسـتان محـدود مي يزد و از مشرق به كشور افغانستان
و با افغانستان  كيلومتر 531تركمنستان  با كشور رضويخراسان

شهر مقـدس  مشترك دارد. مركز اين استان، كيلومتر مرز 302
ان دارد از جملـه مشـهد، ـشهرست 25مشهد است. اين استان، 

  نيشابور، سبزوار، تربت جام، قوچان، گناباد و تربت حيدريه.

است كه  »كاترَ«رضوي، رين رود استان خراسانتمهم    رودها
ريزد. رود مهم گذرد و به درياي خزر ميي گرگان ميز جلگها

غربي اسـتان و ست كه در شمالا »رودفشَكَ«اين استان،  ديگر
بـه هريـرود  »پـل خـاتون«ي مـرزي دشت مشهد، در ناحيه

بـه ريگزارهـاي  »نجَـتَ«سر انجام با نام  پيوندد. اين رود،مي
  ريزد.در تركمنستان مي »قُمهرَقَ«

  »نيادي چوبينه، كورش اميريدكترمه«
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  ي طالييكلمه

  ها:پاسخ بود با اين »تبريز«ي طاليي ماه دي، پاسخ كلمه

  (س)كبريحضرت زينب ، يوان،تر، بيرجند، رستم

  ها:دارد با اين پرسش حرف 6ي طاليي اين ماه، كلمه

گياه خوراكي كه فوايد زيادي دارد اما بوي آن براي بسياري  .1
  احت كننده است.از افراد، نار

  نام اسب رستم. .2

  اي كه خالق عسل است.حشره .3

فيايي دو كشور همسايه را مشخص اي كه حدود جغرامنطقه .4
  كند.مي

  معروف است. نام شهر بادگيرهاشهري كه به .5

  وزش آرام و دلپذير باد. .6
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  چيستان

 دلم پر آب و جانم پر ز آتش  

  ريزه آبشاگر تابم دهي، مي

 كند؟يست كه سر دارد اما هرگز فكر نميآن چ  

 شكند؟چيست كه هر وقت اسمش را ببري، ميآن  

سه دكان است دوش به دوش  

  لي مخمل فروشاوّ

  آرد فروش وميد

  فروشمي چوبّوس

  هاي ديپاسخ چيستان

در  »رو«در سـر كلمـه و  »پـا«بادمجان، بالل، پارو كه در آن 
  ه، پسته.پاكت نام انتهاي كلمه واقع شده است،
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  شاد در زمستان

 ترسيد. وقتي رد اول كالس بود ولي از آمپول ميسامان، شاگ
كرد. بعد به مـادرش  مريض شده بود، آقاي دكتر او را معاينه

آمپـول  شدت سرما خورده! برايش سـه تـاپسرتان به«گفت: 
از رويش  بارآقاي دكتر، من بايد چند«سامان گفت:  »نويسم.مي

  »بنويسم؟

 ظرت زيباترين شهر دنيا كدام اسـت؟جان، به نمريم«: معلم« 

  »خانم اجازه، شهربازي!«مريم: 

 اولي به پسـرش گفـت:  خوردند. مادرسه مادر صبحانه مي
مادر دومي به پسـرش گفـت:  »كندوي عسلم! بيا عسل بخور.«
مادر سومي به پسرش گفت:  »آب پرتقال بخور. باغ پرتقالم! بيا«
  »ا نيمرو بخور!مرغ قدقدي من! بي«
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 آه! «خوردند. مگس اولي به دومي گفت: دوتا مگس غذا مي
هاي تميـز غـذا دسـت هم زدي! باز كـه داري بـاحالم را به

  »خوري!مي

  :ون! توي اين سوپي كه برايم گارسون! آهاي گارس«مشتري
خوب «گارسون:  »ي مرده پيدا كردم.هشت تا مورچه اي،آورده

زنـده  توانندها فقط توي خشكي ميرچهمعلوم است قربان، مو
  »بمانند!

 ًدوسـت نداشـت. روزي بـه  كيوان درس رياضي را اصـال
ارد و كتلت داغ بـرد خواست يواشكي چندمي آشپزخانه رفت.

فكـر « كار را نكرد. با خودش گفت:بخورد اما پشيمان شد و اين
ه بـ اين امتحان رياضي است! بايد بعداًفهمم؟! كنيد من نميمي

ام، كتلت اينجا بوده، چندتا خـورده مادر جواب بدهم كه: چند
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به هر ميهمان چند كتلـت  چندتا باقي مانده! آخرش هم اينكه
  »رسد!مي

  :چه آسانسور بزرگي! زودتربرويم باال زيـرا خيلـي «اولي
دومي:  »اي، ببينم.دارم آپارتمان كوچكي را كه خريدهدوست 

ن است. همين كـه اآلن تـويش ام، هميآپارتماني كه خريده«
 »هستيم.




