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 سختكوش و مهربان
ي تهوان   كه جواني و همهه  دانم يزم سالم! ميباباي خوب و عز

دانهم   كني. مهي  مي خود را براي خوشبختي و موفقيت ما صرف
تواني هميشه در كنار ما باشي، به اين دليل اسهت كهه    اگر نمي

 بايد بسيار كار كني و وسايل آسايش و راحتي ما را فراهم كني.
 هايت تها قدر زحم ! تو هم اين را بدان كه ما بچهبمباباي خو    

خواهيم عمر طوالني و سالمتي و شادي  دانيم و از خدا مي را مي
هاي ما لذت ببري  از موفقيت را به تو بدهد تا در كنار ما باشي و

 روز پدر مبارك!و به وجود ما افتخار كني.
 «قاصدك»

 وقتي كه بابا بشم
 وقتي كه بابا بشم
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 شم ، چاق ميشم قوي مي
 رو مهربون و خنده
 شم خالق ميخيلي خوش ا

 
 برم من مو مي چهب

 همش به شهر بازي
 دوست داري»گم: بهش مي

 «با گِل خونه بسازي؟
 

 خرم براي او مي
 بستني و كلوچه

 اگه هوا خوب باشه
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 ريم به كوچه با هم مي
 

 گم ها بهش نمي شب
 بدو برو حموم كن

 گم مشقتو يا نمي
 م كنهمين االن تمو

 

 جوري هم البته اين
 يك كمي خنده داره

 ي من ممكنه بچه
 سر به سرم بذاره!

 «مريم اسالمي»
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 هاي شهر ما كوچه
 ها ها، اي كوچه اي كوچه
 هاي شهر ما اي كوچه

 با ما رفيق و دوستيد
 ها همبازي ما بچه

 

 ايد با ما شما همسايه
 هاي مهربان همسايه

 توي خيال من، شما
 ين جهانايد از ا يك قطره

 
 يك قطره كه پهلوي هم
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 شويد ا ميمانند دري
 شانه به شانه، پيش هم
 شويد يك شهر زيبا مي

 «داوود لطف ا...»
 ماشين كهنه

 ماشين ما كهنه شده
 كنه ره، دود مي وقتي مي

 رو هواي خوب كوچه
 كنه جوري، نابود مي اين
 

 تونه ماشين ما نمي
 چرخاشو خوب بچرخونه
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 ماشين ما مريض شده
 خونه يد بره مريضبا
 

 بابا جونم تو رو خدا
 كم ماشينت رو خسته كن
 پير شده بيچاره ديگه

 نشسته كنپس اونو باز
 «جعفر ابراهيمي»

 ي فرشته بوسه
داشتيم توي باغ بهزر  شههر گهردش    زمستان بود، من و بابام 

طهور كهه داشهتم     همان بابام برايم شيريني خريد. كرديم. مي
ي خشك يك  كردم، روي شاخه ميخوردم و گردش  مي شيريني
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هها   گنجشهك  دانستم گنجشك افتاد. مي چند درخت، چشمم به
ند. تا بخور كنند روي زمين پر برف، چيزي پيدا نمي اند و گرسنه

هها او را   ها غذا بدههد، فرشهته   شنيده بودم اگر كسي به پرنده
يز كردم و روي زمين ها را ريز ر شيريني دوست خواهند داشت.

اي شهيريني  ه ها آمدند و مشغول خوردن ريزه جشكريختم. گن
 شدند.
يك خانم و يك آقا آمدند. خانم پاكهت در   چيزي نگذشت كه    

دوربين عكاسي به گردنش آويزان كهرده   دستش بود و آقا هم
 بود.
هها گرفهت.    پاكت پر از دانهه را بهه طهرف گنجشهك    خانم     

انه بخورنهد.  من رفتند تا از پاكت آن خانم د ها از پيش گنجشك
مهن از غههه    عكس گرفتن از آن خهانم.  آقا هم شروع كرد به
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ه و ب خواستند عكس بگيرند ها فقط مي آن ام گرفت. آخر، گريه
ان هستند! آقا و خهانم،  ها مهرب ديگران نشان بدهند كه با پرنده

ان را هم بها  هايش عكس گرفتند، رفتند. دانه چند كه پس از اين
اي گرسنه روي زمين مانده بودنهد.  ه خودشان بردند. گنجشك

 ها را ريهز  من و بابام شيريني بابام باز هم برايم شيريني خريد.
كهه از   وقهت بهود   ها ريختيم. آن كرديم و جلوي گنجشك ريز

 بوسد! اي دارد مرا مي خوشحالي احساس كردم فرشته
 عزير پيامبر
ل بود، سوار اسرائي ( كه يكي از پيامبران بني:حضرت عزير )

سير، به بياباني رسيد كه م گذشت. در آن ر االغش از راهي ميب
خهورد.   يده در گوشه و كنار آن به چشم مهي هاي پوس استخوان
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 ههاي  او پرسشي پديد آمد: اين اسهتخوان  ي ناگهان در انديشه
 شوند؟ پوسيده، چگونه بار ديگر زنده مي

خداوند اراده كرد تا به پرسش پيامبرش پاسخي عملي دههد.      
ايين آمهد و در  ي راه بود، از االغهش په   خسته كه (:)عزير
اي در سايه، روي زمين دراز كشيد. هنوز چند دقيقه بيشتر  گوشه

 ه چشم روي هم گذاشت و خوابش برد.نگذشته بود ك
 خستگي از بدنش بيرون رفته بهود. بيدار شد،  وقتي از خواب    

اي » در همين هنگام صدايي شهنيد:  كرد. مي احساس گرسنگي
شايد »عزير گفت:  «ودي؟كني چه مدت خوابيده ب عزير! فكر مي

ههاي الههي    يكي از فرشتههمان صدا كه به  «چند ساعتي باشد.
خهود بينهداز. آيها او را     نگهاه بهه االغ  »تعلق داشت، گفت: 

از  بسته بهود، نگهاه كهرد.    كه االغ را عزير به جايي« بيني؟ مي
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شهد.   در آن محل ديده ميهايي  حيوان اثري نبود اما استخوان
هايي كه همراه داشتي  وهحاال به نان و مي»گفت:  ي الهي فرشته

طور تازه   هايش همان عزير نگاه كرد و ديد نان و ميوه «نگاه كن.
 اند. مانده
عزير! آگاه باش كه خهواب تهو در ايهن    »ي الهي گفت:  فرشته

 چيزهاي عجيبهي  بيابان، صد سال طول كشيده است و تمام اين
بيني، خداوند به تو نشان داد تا مردم بداننهد او بهر    را كه مي

 «قدرت دارد. انجام هر كاري
 ي گوسفند كله

روزي روزگاري، اربابي بود كه نوكري نداشت، به همين دليهل  
از انجام كارها خسته شده بود. از يكي از دوسهتانش چهاره را   
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ه خانهه  نوكري دارم كه اگر او را به »پرسيد. رفيق ارباب گفت: 
ارباب  «شود. مي ببري و مزدي به او بدهي، كارهايت كم و سبك

 بي نوكر خوشحال شد و نوكر را خواست.
بهه سهينه   ي ارباب شد و سالم كرد و دسهت   نوكر وارد خانه    

ست آمدي! اول خانه را تميز كن، دو خوش»ايستاد. ارباب گفت: 
دسهت   و گفت «چشمي»نوكر  «ي گل شود. دارم خانه مثل دسته

هها را آب داد،   د، گهل مثل برق، خانه را جارو كهر  به كار شد.
ي درختي بهراي   اي در حياط زير سايه ها را تكاند و گوشه فرش

 استراحت نشست.
 «اي؟ جا براي چه نشسته اين» ارباب باالي سر او آمد و گفت:    

مگهر  »اربهاب پاسهخ داد:    «كاري داري اربهاب؟ »نوكر گفت: 
همين اآلن به بهازار شههر بهرو و    ته باشم؟ شود كاري نداش مي
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نهوكر گفهت:    «ها بگير و بيهاور.  راي اسب و االغمن يونجه ب ده
من  از جا پريد و به بازار رفت و ده بعد مثل برق «چشم ارباب!»

 ي خانه ريخت. يونجه را خريد و در طويله
نوكر اين كارش كه تمام شد، آبي به سر و صورتش زد و بهاز      

چهرا  »الي سهرش آمهد و پرسهيد:    اب بابنشست. اراي  گوشه
ارباب باز پاسهخ   «كاري داري ارباب؟»نوكر گفت:  «؟اي نشسته
شود كاري نداشته باشم؟ همين اآلن لباس را بهه   مگر مي»داد: 

خياطي ببر و بگو آستين راست آن را بدوزد. بعد ههم سهراغ   
بگير ها را  هاي من آماده شده، آن دوز برو. ببين اگر كفش كفش
 «تا بعد بگويم چه كار بايد بكني! و بياور
ي اين كارها را انجام داد. وقتي بهه خانهه    رفت و همهنوكر     

چهه  »گفت:  اي بدهد، تازه برگشت و ارباب خواست به او فرمان
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اربهاب   «مهرا بگيهري؟!   خواهي جان خبر است ارباب؟ مگر مي
گيهري   ميخواهم جان تو را بگيرم؟ مگر تو مزد ن مي من»گفت: 

كهدام مهزد؟ تها    »نوكر پاسخ داد:  «كه در اين خانه كار كني؟
كر را ارباب گوش نهو  «م مزد بگيرم كه ديگر زنده نيستم.بخواه

درازي! رفيق مرا بگو كهه بهرايم    چه نوكر زبان»كشيد و گفت: 
گويم تو كي هستي  و مينوكر آورده. بگذار فردا او را ببينم، به ا

ترسهم!   بگو ارباب، خيال كردي مي» :گفت  نوكر «و چي هستي.
 «اي! م را كه نخريدهاي، جان كارم را خريده

فردا ارباب سراغ رفيقش رفت و او را سرزنش كرد و گفهت:      
رفيهق   «ي من فرسهتادي!  ري بود كه به خانهاين ديگر چه نوك»

چهه  »ارباب گفهت:   «زده؟چطور مگر؟ خطايي از او سر» گفت:
بهراي چهه   »رسهيد:  رفيق پ «ازي او؟در باالتر از زبانخطايي 
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گويد چهرا بهه مهن     مي»ارباب پاسخ داد:  «درازي كرده؟ زبان
چطهور  »رد و گفهت:  رفيق ارباب فكري ك «گويي كار كنم؟ مي

كرد. ببينم  ي من كار مي ها در خانه كند. او سال گفته كه كار نمي
 «ي تو كرده؟ ر چه كارهايي در خانهمگ
ارباب هر كاري را كه روز قبل نوكرش توي خانه انجهام داده      

ببينم تو تا حهاال از   عجب!»بود، براي دوستش گفت. رفيق گفت: 
معلوم است كهه  »اب گفت: ارب «اي؟ ي گوسفند خريده كله بازار،
اي، حتمها   خوب، اگهر كلهه خريهده   »رفيق گفت:  «ام. خريده
من هم »ارباب گفت:  «ي گوسفند، زبان هم دارد. كه كله اي ديده
رفيهق   «سفند، زبان هم دارد. حاال كه چهي؟ ي گو دانم كله مي

حسهابي، روز اول   مرد»تكان داد و گفت:  ارباب با ناراحتي سر
گهويي   اي و مهي  قدر به زحمت انداخته ات آن نوكر را در خانه
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آوري زبهان دارد   كله كهه از بهازار مهي    كند. درازي مي زبان
تي كار حرفي ر تو در مقابل آن همه سخخواهي نوك وقت مي آن

 «نزند و شكايتي نكند؟
كنهد، از شهكايت    ستمي كه به ديگران مي اگر كسي در برابر    
 شود. حال او مي المثل حكايت ها ناراحت شود، اين ضرب آن

 «محمد ميركياني»
 چيستم
 زردم و زبرم، زير زمين معتبرم، كاله سبزي به سرم.* 
كننهد و   د كه در زير يك كوه زندگي ميادرنآن كدام دو بر* 
 بينند. ي يكديگر را نمي وقت خانه هيچ
 آن چيست كه خودش آب و دشمنش آب است.* 
 شود. گذرد ولي خيس نمي آن چيست كه از ميان آب مي* 
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 آن چيست كه گر  دوتا دارد اما سگ يكي.* 
 ست كه يك چشم و يك پا دارد.آن چي* 

«يآخرهادرصفحهپاسخ»

 ي زنبورها خانه در
هزاران زنبهور عسهل در    كند. زنبور ملكه در كندو حكومت مي

ها  ي آن كنند. زنبور ملكه، مادر همه دگي مييك كندو با هم زن
تهري دارد.   بهزر   ي ي زنبورهاي ديگر، جثهه  همه است. او از

ي زنبورهاي كارگر، ماده هسهتند. در تابسهتان بعضهي از     همه
زنبورهاي سرباز ناميده  ها هستند. آن زنبورهاي نر نيز در كندو

 تري از كارگرها دارند. ي بزر  شوند. سربازها جثه مي
گذرانهد و   گذاري مهي  تمام وقت خود را به تخمزنبور ملكه،     

كنند. او هر  دهند و او را تميز مي مي زنبورهاي كارگر به او غذا
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 گهذارد. بعضهي از   را در يك سلول مومي روي شانه مهي  تخم
ههاي ديگهر اسهت.     تر از سلول ي مومي، بزر  هاي شانه ولسل
نبورهاي نهر از  ز گذارد كه هاي مخهوصي مي جا ملكه تخم اين
 آيند. مي ها به وجود آن

 سرگذشت عجيب
كن. ببين كه خداوند چهه   ي غذا در بدن فكر به سرگذشت لقمه

انسان نيازمند به غهذا و  ابتدا  تدابيري در آن به كار برده است.
كند. سپس غذا را  شود و به خوردن آن تمايل پيدا مي نه ميگرس

ها خهرد و بهه    ندانكند. غذا در دهان توسط د وارد دهان مي
تا انسان بتوانهد   شود ي آب دهان )بزاق( خيس و نرم مي وسيله

برد. عالوه بر اين، بزاق باعه   كند و فرو ب غذاي خشك را نرم
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شك نشود باشد و خشود كام و گلوي انسان همواره مرطوب  مي
 شود. باع  مر  انسان مي ها زيرا خشك ماندن اين مكان

جا  شود و در آن وارد معده مي گذرد و سپس غذا از مري مي    
ههاي باريهك و    راه ي غهذا از  شود. پس از آن عهاره مي هضم

هسهتند، عبهور    كننده ها كه مانند يك تهفيه نازكي به نام روده
شود كه ذرات سخت و  قدر تهفيه مي نها آ روده كند. غذا در مي

نيز اين مايع را بهه خهون تبهديل    كبد  محكم آن به كبد نرسد.
بهدن   ها كه در سراسهر  هاي باريكي به نام ر  و از راهكند  مي

هاي باريك همانند  رساند. اين راه مي وجود دارند، به تمام بدن
رسانند  را به همه جاي بدن مي رودهاي جاري روي زمين، آب

اي قهرار   ههاي جداگانهه   مواد اضافي و آلهوده در رهرف   ماا
 گيرند. مي



 21 

ي صهفرا و قسهمت    كيسه قسمتي از اين مواد اضافي و آلوده به
رود و رطوبت و مايعات اضافي هم به ررف  ديگري به طحال مي

 روند. نام مثانه مي ديگري به
 مواد فاسد و اضافي در همه ها نبود، قطعا اگر اين تقسيم بندي    

شد. در    بروز بيماري و نابودي انسان ميجاي بدن پخش و باع
هايي كه خداوند در بدن انسان قرار داده اسهت،   حكمت ي باره

جاي خود قرار گرفته است و  فكر كن و ببين چگونه هر عضو در
دهد. جز خداي بهزر  چهه كسهي     انجام مي ي خود را وريفه
بيافريند كه غهذا را  اي  اند دستگاه گوارش بدن را به گونهتو مي

 مرحله به مرحله نرم و قابل هضم كند و مواد زائد را در رروفي
 دن آسيبي نرسد.جداگانه قرار دهد تا به ب

 «سيد مسعود راد»
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 ي پوست و مو در باره
ايد! وقتي  بر حسب اتفاق بريده حتما تا كنون محلي از بدنتان را

ت به كار شود دهد، بدن بالفاصله بايد دس چنين اتفاقي روي مي
هاي مضر به درون بدن شود. پوست بدن  مانع از ورود باكتري تا

كنند. ابتهدا   يم محل خونريزي ميخون، شروع به ترم به همراه
شوند كه مانند يك  هاي قرمز موجب لخته شدن خون مي گلبول
 ههاي  پوشاند. سپس گلبول ي محافظ روي محل زخم را مي اليه

ه از راه محهل زخهم وارد بهدن    كه  هايي سفيد خون با باكتري
هاي پوسهت در   كنند. سلول مي ها را نابود اند، مبارزه و آن شده

د و مدتي بعد محل بريدگي با كنن ي خون رشد مي تهزير اين لخ
 شود. پوست جديد ترميم مي هاي سلول
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كنند و بلندتر و  هايمان هميشه رشد مي موهاي ما همانند ناخن    
وهاي خود را كوتاه نكنيم، ممكن است تا شوند. اگر م بلندتر مي

انجام از بهدن سهر   يك متر رشد كنند ولي رشد موهاي بخشي
ها در بعضي افراد هرگز متوقهف  شود. روند رشد مو متوقف مي

 متر است. 5در جهان، بيش از  شود. بلندترين مو نمي
 «وم براي كودكان، ترجمه مجيد عميقالمعارف عل ةداير»
 هاي قلقلي  هلطيف
شما گفتيد كه اربابتان شما را كتك زد و گفت: بهرو  »قاضي: ☻

قربهان،  »شهاكي:   «وقت شما چه كار كرديد؟ رائيل. آنپيش عز
 «بنده يك راست آمدم خدمت شما.

شهوهر:   «كه دزد پشت پنجره است! ، مثل اينشنوي مي»زن: ☻
 رم  هوا گهاز وقتي ه چيزي نگو، بگذار پنجره را باز كند چون»
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 «ي لعنتي را باز كنم! م اين پنجرهانستشده، من نتو
يك اتفاق جالب را در ايام  آموزان خواسته بود معلم از دانش☻

آمهوز چنهين    انشاي خود قرار دهند. يك دانش موضوع نوروز،
تهرين   واضح و روشن است كه يكي از جالهب  البته»نوشته بود: 

تفاق اتفاقاتي كه براي من در اين ايام رخ داد، اين بود كه هيچ ا
 «ن رخ نداد!جالبي در روزهاي عيد براي م

بخشيد مزاحم شما شدم.  مي كنم قربان، الو سالم عرض مي»☻
خيلهي   ي شما را گرفتم. راستش سيم تلفن مها  شماره من تهادفا

كه سهيم  طرف، سيم تلفن را بكشيد  بلنده، ممكن است شما از آن
 «تر بشود؟ ما يك كمي كوتاه

اي  بهرام را زدند چه جملهه  د و احمدبگو ببينم، مسعو»معلم: ☻
 است كه دو نفر   رديهن خيلي نامها ايهآق»آموز:  دانش«است؟
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 «خورد كتك بزنند! و را تا مير و ابريزند سر يك نف
شما متهم هستيد كه با جسمي سخت و سنگين به سهر  »قاضي: ☻

 «البتهه! »مهتهم:   «ايد. اين موضوع را قبول داريد؟ همقتول زد
كتلت، آقاي »متهم:  «سم سخت و سنگين چه بود؟آن ج»ضي: قا

 «قاضي!
 اگر اگر نباشد

 دويد دنبال زري مي روز جمعه بود. همه در خانه بودند. پري به
زري  «چينم. سر دمبش رو مي اگر گربه رو ببينم،»خواند:  و مي
از كنار « گيري. من رو بگيري، يه جايزه مي اگر»گفت:  مي با ناز

ر وام اگ»هاي هميشگي را شنيدند:  مان حرفبابا كه رد شدند، ه
كنار مامهان كهه رد شهدند،    از  «خرم. بگيرم، باهاش خونه مي
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 اش رو اگر خونه بگيريم، خهودم پهرده  »ند: اي نشنيد حرف تازه
اگر »يدند: بزر  كه گذشتند، بوي گل شناز كنار پدر «دوزم. مي

ر  كه از كنار مادر بز «كارم. مي اش گل خونه بخرين، تو باغچه
ريم  خونه بخرين، بعدش مي اگر»رد شدند، نجواي دعا شنيدند: 

گر گربه رو ا»خواندند: مي زري و پري غرق بازي با هم« زيارت.
م. اگر من رو بگيهري، يهه جهايزه    چين ببينم، سر دمبش رو مي

را اختراع كرد؟ اگر اگرهها   «اگر»راستي، چه كسي  «گيري. مي
 نبودند.

 «زاده فرهاد حسن»
 هاي چيستان پاسخ

 سوزن ، نور، حرف گاف،يخها،  هويج، چشم


