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  پدر يتيمان

ها! بچـه«گفـت: اول ما هميشه مي خانم صباحي، معلم كالس
نمـاز خوانديـد،  بهترين وقت دعا بعد از نماز است! هر وقـت

ي همـه سوي آسمان بلنـد كنيـد وتان را بههاي كوچكدست
خداوند بخواهيـد.  ي مردم دنيا ازچيزهاي خوب را براي همه

كـه هرچـه از او بخواهيـد، قدر زياد است رحمت خداوند آن
  »شود.كم نميچيزي از رحمت او 

شتم كمي با خدا صحبت كنم. نماز صبح را خواندم. تصميم دا    
سال است كه بيماري كرونا مـا را از خداي مهربان! يك«گفتم: 

كرده و اجازه نداده به مدرسه برويم، به مـادربزرگ و  هم جدا
شود، نه عروسي، زار مير بزنيم. نه جشن تولدي برگبابابزرگ س

مـان ايم. خسـته شـديم و دلدور شده نه ميهماني. همه از هم
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ا دل مـ در اين روزهاي آخر سـال، كاري كني شودگرفته. مي
گسترش ويـروس كرونـا  دليلشاد شود؟ خيلي از مردم دنيا به

شـان را از دسـت شغل اند و پـدرهاي زيـاديدچار فقر شده
اي عيد، نه لباس نو دارند، نه روزه اند. كودكان زيادي درداده
  »گذرد!ها خوش ميد است و نه به آنشان شادل

كـردم. سـر هايم با خدا فكـر ميبعد از نماز هم به صحبت    
نويسـنده «رادر بزرگم رو به من كرد و گفت: ي صبحانه، بسفره

ساكتي؟ بـراي چـه كسـي نقشـه قدر معروف! چرا امروز اين
ا خدا را براي همه تعريف كردم. مامان هايم بحرف »كشيدي؟!

هاي من بـه خدايا شكر كه بچه«عريف كرد و گفت: كلي از من ت
يـك  اگر بابا سر سفره بود، حتماً »ي مردم هم هستند!فكر بقيه
  كرد.مان تعريف ميا داستان شيرين در اين مورد برايحكايت ي
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ن يك نمونه اي«پر كرد و گفت:  بزرگم جاي خالي بابا رابرادر     
 »گفـتم مامـان؟!درسـت  از اخالق و رفتار باباي يتيمان است!

بـزرگم برادر »باباي يتيمـان كيسـت؟«پرسيد:  كوچولوخواهر
) هميشه به كودكان يتيم كمك Σعلي(امام اول ما حضرت«گفت: 

بردند و با آنـان ها نان و خرما ميها براي آنكردند و شبمي
صـدا  »بابـا«آن حضـرت را  كردند. اين كودكـان،بازي مي

  »زدند.مي

خوب، حاال يك «تمام شد، مامان گفت:  وقتي صحبت برادرم    
 ؛ي آينده، چه عيـدي اسـتداريم! هر كس بگويد هفته مسابقه

كوچولـو خـواهر و برادر »ي خوب پيش مـن دارد!يك جايزه
تولـد «مــن گفــتم:  »عيــد نــوروز!« سـر هــم گفتنــد:پشت

بله عزيزان دلم! روز «مامان گفت:  »علي(ع) و روز پدر!حضرت
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اي ا براي تشكر از باباجون، چـه برنامـهپدر نزديك است! شم
كاري نكرده بـوديم. به هم نگاه كرديم چون هنوز هيچ »داريد؟

بـا هيجـان  »من يك پيشنهاد خوب دارم! بگويم؟«مامان گفت: 
هاست كه براي بابا مدت«م به دهان مادر دوختيم. او گفت: چش
پوشـد، ريده و يك جفت كفشي كه هر روز ميش كفش نخخود

هايمان را روي . اگر موافق باشيد، من و شما پولكهنه شده است
برايش بخريم! موافقيد يـا  هم بگذاريم و يك جفت كفش خوب

   »مخالف؟

تأييد و موافقت بـا پيشـنهاد  يدست و جيغ و فرياد ما نشانه    
هايش را گرفت، دسـت اشيهبود. روز پدر، وقتي بابا هد مامان

چنين همسـر  كنم كهشكر مي خدايا تو را«گفت:  را بلند كرد و
مـيالد  پـدر مهربـانم، »مهربان و فرزندان قدرشناسـي دارم!

  »قاصدك«            يتيمان بر شما مبارك!پدر
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  سالچي داره يك

  سال و سال و سال و سال

  سالچهارتا فصل تو يك

  بهار، تابستون، پاييز

  گس، ويزو ويزپشه و م

  زمستون پر برف و سرد

  ها خشكند و زرددرخت

  اما بهار، سبز و سبز

  زنج و رَده ناربرگ مي

  عيد و نوروز در بهار

  دند بارها ميشكوفه

  تابستون اما داغه
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  بلبل ميونِ باغه

  آد از راهپاييز كه مي

  درخشه مثل ماهمي

  ها همه رنگارنگبرگ

  زرد و طاليي، قشنگ

  سال و سالسال و سال و 
  »رستمفاطمه مشهدي«

  رازهاي زندگي

  در ابرهاي خيس و باراني

  صد حرف و صد آهنگ و آواز است

  در شُرشرِ آن ناودانِ پير

  ه و صد شعر و صد راز استصّصد ق
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  آوازهاي بي شماري هست

  در چِك چكِ موسيقيِ باران

  داني آيا رازهايي هستمي

  در قامتِ سبز سپيداران؟

  گنجشكاندر جيك جيك گرم 

  صداي ديگري هم هست حتماً

  در اوج پروازِ كبوترها

  هم شادي و هم شور و هم غم هست

  هايي هستها هم حرفدر سنگ

  بايد نشست و گوش كرد و ديد

  بايد گذشت از ظاهرِ هر سنگ

  را از دلش نوشيد ورو حرفِا
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  هرّدر چشمه و در كوه و در د

  در آسمان و در زمين و دشت

  امي بودبايد به دنبالِ پي

  بايد به دنبال صدايي گشت

  افتد شهابي گرموقتي كه مي

  از آسمان بر روي خاك سرد

  آمد گفتخوش بايد به او فوراً

  جايي برايش باز بايد كرد

  شهابِ آسماني هم حتمًا

  ها داردخود حرف سينه در

  بايد شنيد آوازهايش را

  شايد پيامي از خدا دارد
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  چشمان خود را بعد از اين ديگر

  ك طور ديگر بر جهان وا كني

  تر بشنوبهتر ببين و خوب

  خود را در آب و خاك پيدا كن
  »جعفر ابراهيمي«

  پيامبران در قرآن

نام پيامبران اسـت: شش سوره به كريم،سوره قرآن 114از بين 
 )Σ(و نوح )[(، محمد)Σ(، ابراهيم)Σ(، يوسف)Σ(، هود)Σ(يونس

دارند كه در قرآن به  چند تن از پيامبران، القاب خاص خود را
 )Σ(آدمتحضـر ها اشاره شـده اسـت.به بعضي از آن شكلي

 )Σ(ابراهيمحضـرت ،»...انبـي« )Σ(نوححضـرت ،»...اصفي«

 )Σ(عيسـيحضرت ،»...اكلـيم« )Σ(موسي، حضرت»...اخليل«
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 )Σ(اسـماعيلو حضرت »...احبيب« )[(محمدحضرت »...اروح«

  .»...اذبيح«

 )Σ(ابراهيمحضرت ؛را شكست هادر نوجواني، بتامبري كه پي    

لهي قرباني شـود امـا يـك و پيامبري كه قرار بود به فرمان ا
بود. پيامبري  )Σ(اسماعيلجاي او قرباني شد، حضرتگوسفند به

بود.  )Σ(يونسر شكم ماهي زنده ماند، حضرتكه چندين روز د
 يها رفـت و فـرد ديگـربه آسـمان پيامبري كه كشته نشد و

  بود. )Σ(مسيحصليب كشيده شد، حضرت عيسيجايش به به

و  )Σ(عيسي مسيح دنيا آمد، حضرتي كه بدون پدر بهپيامبر    
 )Σ(دنيا آمـد، حضـرت آدمپيامبري كه بدون پدر و مادر بـه

ــحبت ــات ص ــا حيوان ــه ب ــامبري ك ــد. پي ــرد، مي بودن ك
ر و پيامبري كه پسرش از او اطاعت نكرد و د )Σ(سليمانحضرت
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و نام پسرش كنعان بود. پيـامبري  )Σ(نوحآب غرق شد، حضرت
 و پيامبري كه )Σ(ايوبشده، حضرت كه به صبوري بسيار معروف

اطي كرد بار خياو رياضيات و نجوم آموخت و اولينخداوند به 
  ) بود.Σادريس(و خط نوشت، حضرت

  عبرت بگيريم!

كـه در گروهي از مجاهـدان روز قيامت،     چه كساني هستند؟
شوند. وقتي اند، وارد بهشت ميار به شهادت رسيدهفّجنگ با ك

هـا در بيننـد كـه زودتـر از آنشوند، گروهي را ميمي وارد
ا! مـا خداي«د: گوينمي اند. شهدااز بهشت نشسته جايگاه بااليي
م، زنـان خـود را بيـوه كـرديم و را يتيم كردي فرزندان خود

ستند كـه ها چه كساني هم. اينمان را در راه تو فدا كرديجان
هـا اين«فرمايد: داوند ميخ »؟اند!دهقبل از ما وارد بهشت ش
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بار با تيـغ كفـر بـه شـهادت  ت من هستند. شما يكمّفقيران ا
ر با شمشـير اشـتياق مـا كشـته باها روزي صدا اينرسيديد امّ

  »شدند!

نزد پيـامبر زمـان مردي گناهي مرتكب شد.     تو را بخشيدم!
پيامبر قـوم او  »ببخشد. از خدا بخواه تا مرا«رفت و گفت:  خود

خدا گناه وي را بخشيد. آن مرد بارِ دوم و سوم هـم  دعا كرد و
گناه كرد و باز نزد پيامبر رفت و از وي خواست بخشش او را از 

  خدا بخواهد.

روي از آن مـرد  وقتي براي بار چهارم نزد پيامبر رفـت، او    
از خداوند بخواهم براي  كشممن خجالت مي«برگرداند و گفت: 

مرد  »كنم.بار چهارم، تو را ببخشد و ديگر چنين درخواستي نمي
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ز خواند و رو به خدا كـرد و به طرف بيابان رفت، دو ركعت نما
كنم اما شيطان، باعث گنـاه مـن  خدايا! من نبايد گناه«گفت: 
ه تو روي اهم به درگاگر مرا نيامرزي، باز شود. خدايا! حتيمي
د سوي او فرستااي را بهخداوند فرشته »آورم تا مرا ببخشي.مي

ي سـوره 222ي خداوند در آيـه »و را بخشيديم.ما ت«و گفت: 
  »كنندگان را دوست دارد.توبه خداوند«بقره فرموده است: 

  »منشابوالفضل هادي«

  ضرب المثل

ه روزهاي سخت باالخر    ايست!در پسِ هر گريه، آخر خنده
رسد. فقط بايد اميـدوار شود و روزهاي خوش، فرا ميمام ميت

شود قدر سخت ميتي زندگي براي كسي آنوق بود و صبر كرد!
   ثل را به اوـن مـدي نيست، ايـكند ديگر جاي اميكر ميـكه ف
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صبورباش! چـون بعـد از «يند. معناي آن اين است كه: گومي
  »رسد.ها، روزهاي راحتي فرا ميسختي

: در نوميدي بسي اميد است، پايان شبِ سيه، سـفيد مشابه مثل

  است.

اين مثـل را بـه     يواري هست!ي ددر اگر بسته شود، رخنه
كند، ديگر هـيچ راه حلـي بـراي گويند كه فكر ميكسي مي

مثل، به او دلـداري و او وجود ندارد. با اين  گرفتاري و مشكل
  دهند.اميدواري مي

دي بسي اميد است. خدا گر ز حكمت ببندد : در نوميمشابه مثل
  ز رحمت گشايد در ديگري. دري،
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  كارداشته آيد به

  گرچه بُود زهرِ مار

شود كه بخواهيم بر اهميت هر چيز از اين مثل وقتي استفاده مي
  تأكيد كنيم. -هرچند اندك و ناچيز باشد-

  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«

  شكرگزاري، يك انتخاب است!

فتد و نشـان دادنـش اكرگزار بودن، گاهي خودش اتفاق ميش
 زيبا، تو را غافلگير ايديهزماني كه دوستي با ه ساده است. مثالً

پري، از خوشحالي باال و پايين مي در اين حال، احتماالً ؛كندمي
  »متشكرم!«گويي: كني و ميمي بغلش

. استگاهي نشان دادن قدرداني و تشكر كردن، يك انتخاب     

گيري انجام بدهي يا نـه. اين كاري است كه خودت تصميم مي
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خيلـي از كارهـا از  حاال كه هنوز كودك هستي، براي انجـام
ها ي آنتواني فكر كني، اين وظيفهمي گيري.ديگران كمك مي

وقتـي  طور نيست. مثالًهميشه اين است كه به تو كمك كنند اما
ادرت ل بازي هستي و مـدر يك روز گرم، بيرون از خانه مشغو

د يا خواهر و برادر بزرگت آوربرايت يك ليوان شربت خنك مي
شان بـدهي ن هااگر به آن ؛هايت را بپوشيشكف كنندكمك مي

شوند. تشكر داني، خيلي خوشحال ميكه قدر كارهايشان را مي
كردن را به يك عادت تبديل كنيم تا هم خودمان خوشحال باشيم 

اند، خوشحال كار خوبي براي ما انجام داده كه و هم كساني را
  كنيم.

  »برزو سريزدي«
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  هاآب ساكنان

متر و طول بدن اين مـوش، نُـه سـانتي    آبيدارموش پوزه
كنـد و متر است. اين جـانور در آب شـنا ميدُمش پنج سانتي

گيرد اما از آنجا كه موجود بسيار ها را ميماهي، قورباغه و كرم
اغلـب كنـار سـاحل  .غذاي بيشتري بخورد ست، بايدفعالي ا

را نيـز شـكار  هاها و عنكبوتماند و نوزاد حشرات، حلزونمي
  كند.مي

اهي كوچك كه طـول آن اين م    ايماهي كوچك رودخانه
ي ماهي كپور اسـت. ايـن متر است، از خانوادهسانتي17فقط 

توانـد از چنـگ بسـياري از ماهي بسيار سريع و چاالك، مي
 هاياي، در قسـمتنش بگريزد. ماهي كوچك رودخانـهمنادش
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جـانوران كوچـك و  كند و ازعمق نزديك سطح آب شنا ميكم
بپرد و مگـس را در  تواندكند. اين ماهي ميگياهان تغذيه مي

  هوا بگيرد.

 در فصل بهار كه زمان توليد مثل فرا    دار بزرگسمندر كاكل

توجه سـمندر مـاده  جلب رسد، كاكل بلند سمندر نر برايمي
رنگ اين جانور، به شود. همچنين پهلوهايتر ميبلندتر و رنگين

ر بزرگ از اين سمند آيد.هاي سياه درميي روشن با خالنارنج
  متر طول دارد.سانتي 17بيني تا دُم، 

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  تماشاي تلويزيون

مضر است! بسياري ا هچشم تماشاي تلويزيون در تاريكي، براي
كنند تماشاي تلويزيون، مثل رفتن بـه سـينما از مردم تصور مي
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تـاق هـا، اچراغ با كشيدن پرده و خاموش كردن ها. آناست
كنند. آنان متوجه نيسـتند كـه تماشاي تلويزيون را تاريك مي

تماشاي تلويزيون در تاريكي براي چشم ضرر دارد. چشم انسان 
توانـد ديد را دارد و به وضوح مي وضعيتبا نور سفيد، بهترين 

جزئيات را تشخيص دهد. به همين دليل، وجود نـوري ضـعيف 
هنگام تماشاي تلويزيون ضروري است. البته ايـن نـور نبايـد 

ي تلويزيـون يزيون بتابد زيرا تا حدي از صـفحهبه تلو مستقيم
  دهد.و چشم را آزار مي شودمنعكس مي

رر دارد: اول اينكـه اق تاريك، دو ضـتماشاي تلويزيون در ات    
اتـاقي چشـم را خيـره  ي تلويزيون در چنينروشنايي صفحه

بـر  شود و ايـن امـردرون چشم منعكس مي كند و نورشمي
 دوم اينكه لرزش تصاوير تلويزيـوني شبكيه، اثر نامطلوب دارد.

آيد و اين باعث خسـتگي چشـم چشم ميدر تاريكي، بيشتر به
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، اتاقي است كه روشـن يزيونتلو محل تماشايبهترين  شود.مي
  باشد.

  »و حسين ياسينيسپيده عندليب «

  حساس و قابل ارتجاع

ها قابليت تغييـر ماهيچه    ها قابليت ارتجاعي دارند!ماهيچه
هاي نند منقبض يا كشيده شـوند. ماهيچـهتواها ميدارند. آن

قتي شوند. ومي ترين حركتي كشيده يا منقبضپوست، با كوچك
از دسـت  ها قابليت ارتجاعي خود راميرد، ماهيچهشخصي مي

  شوند.ت ميدهند و براي چند ساعت سفمي

اختيـار، تواننـد بيآنـان مي    !ها حساس هسـتندماهيچه
نيش زنبور، تغييـرات حرارتـي و العمل نشان دهند مثل عكس
دسته پالسـتيك شبيه يك  ها تقريباًهاي الكتريكي. ماهيچهشوك
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شـوند. اگـر ها كشيده شوند، بلندتر ميزك هستند. اگر آننا
گردنـد. خـود بـاز ميجاي ها را آزاد كنيد، دوبـاره بـهآن

ي، قابليـت انقباضـي دارنـد. مواد پالستيك ها بر خالفماهيچه
دهند كه قابليت ارتجاعي خود را از دست ميها زماني ماهيچه

. يك ويـروس ها حمله كند يا در زمان مرگيك ويروس به آن
تواند از كار كردن صحيح ماهيچـه شيطان كوچولو مي مثل يك

  جلوگيري كند.
  »سادات صالحيسادات و مرضيهمترجمان، طيبه«

  رضويها در خراسانكوه

اسـت.  »هزار مسجد«ن رشته كوه اين استان، رشته كوه تريمهم
هاي بلندي از سنگ بازالت ساخته شده ي اين كوه، ستونهلّدر ق
  هاي مسجد است. به همين دليل، اين هـمناره يا گلدست شبيه كه
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  اند.سجد ناميدههزار م كوه را

، »بام خراسـان«معروف به  »بينالود«رشته كوه ديگر استان،     
كوه بـين دو  هاي آزاد است. اينباالتر از سطح آب متر 3150

رده است. مردم محلي ها را از هم جدا كدشت قرار گرفته و آن
  گويند.مي »بينالوت يا بنلي«اين كوه،  به

هاي فتن در مسير جادهدليل قرار گررضوي، بهاستان خراسان    
)، اهميـت Σ(رضـاادويه و نيز وجود مرقد مطهر امامابريشم و 

  خاصي در كشور ما دارد.
  »نياتر مهدي چوبينه و كورش اميريدك«

  ي طالييكلمه

ها به اين ترتيب خ پرسشو پاس »سرزمين«ي طاليي بهمن، كلمه
  سير، رخش، زنبور، مرز، يزد، نسيم. بود:

  ها:ن ماه، پنج حرف دارد با اين پرسشي طاليي ايكلمه
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  تان قرار دارد.باالي چشم .1

  دهند.هاي چاي را در آن قرار مياي كه استكانوسيله .2

  و چهار حرفي است. يكي از اجزاي آجيل كه گِرد .3

  نه، مهندس معمار بايد آن را بكِشد.پيش از ساخت خا .4

هاي مك و بعضي سبزينوشيدني كه از تركيب ماست، آب، ن .5
  شود.معطر تهيه مي

  چيستان

 رود؟هم مي روم و اوآن چيست كه من مي  

 ماند؟مي روم اما اوآن چيست كه من مي  

 برد اما گذارد اما مرغ نيست؟ بار ميآن چيست كه تخم مي
  شتر نيست؟

الن تاريكخوابيده توي يك دا از جنس آهن، دراز و باريك.  
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 آن چيست كه سايه ندارد؟  

  هاي بهمناسخ چيستانپ

  سماور، سرشير، سكوت، سنجد.

  لبخند بزن!

  :شايان، بگو ببينم مادها چند سـال پـيش در ايـران «معلم
انگار همين ديـروز  ،خيربه يادش«شايان:  »كردند؟مي زندگي

  »بود!

 مرغ برايميك تخم لطفاً«ك هتل خارجي، مشتري گفت: ي در 

شـت و پيشخدمت رفـت و برگ »نيمرو كنيد و به اتاقم بياوريد.
مرغ بيشتر نداشتيم! متأسفانه وقتي آن را قربان، يك تخم«گفت: 

پانصـددالر پرداخـت  شكستيم، يك جوجه بيرون آمد. لطفـاً
دالر هـم صـدد پانمن نيمرويم را نخوردم، باي«مشتري:  »كنيد.
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تان در ي اقامت جوجـههزينه«پيشخدمت:  »بدهم؟! براي چي؟
  »اين هتل!

 بايد مامان را «پدر گفت:  كوچولو مريض شده بود.مادر سعيد
 آقاي دكتر، لطفـاً«در مطب، سعيد به دكتر گفت:  »ببريم دكتر.

منظورت چيسـت «دكتر:  »پياده بنويسيد!اي مادرم خط عابربر
پياده، نگهبان سالمتي عابر علم ما گفته خطم«سعيد:  »پسرجان؟

  »است!

 روز ظهر، براي خودش پيتزا سفارش دكتر جراح زيبايي، يك
هـزار و 15شود پولش مي«مطبش بردم و گفتم:  داد. پيتزا را به

تومان به مـن داد و گفـت: 200هزار و  15جراح  »تومان.230
ب تـا بـه هم. اينجا بخواتومانش را بد 30ندارم كه  خردپول«

 »تومان، دماغت را عمل كنم.30ي اندازه




