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  ميهماني فراموش نشدني
 ي ما بودند. مـا يـك   همان خانهها مي از همسايه تا ب چندآن ش

ي مـا   و آن شـب خانـه   ي شلوغ و پر جمعيت هسـتيم  خانواده
رفت و آمـد   جوش وو تر هم شده بود. همه در حال جنب شلوغ

دست هم داده بودند  د دست بهبودند، بزرگ و كوچك، زن و مر
  .ي شام كامل و زيبا و صميمي باشد خواستند سفره و مي

م خدا شروع شد. شام با نا همه كه سر سفره نشستند، خوردن    
رو خاطرات سفرهايش به شهرهاي  ي روبه آقاي شمسي همسايه

بـه   نظامي اسـت و  مختلف را تعريف كرد. آقاي ميريان هم كه
از شهرهاي كشور سفر كرده، از آداب و رسوم مردم اين  بسياري

  كرد. مي شهرها تعريف
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فروش پيش خواهر  يوهعليرضا پسر آقا رحمان م در اين ميان،    
رفت و چيزي در گوش او گفـت. خـواهرش مـداد و     بزرگش

مه كنجكاو شدند ببينند كاغذي از كيفش درآورد و به او داد. ه
پدرش  خواهد سر سفره شام چه بنويسد. عليرضا كنار عليرضا مي

  خيره شد. نشست و به دهان آقاي ميريان
انـد و بـا    ديد همه دست از خوردن كشيدهآقا رحمان وقتي     

ليرضـا كشـيد و   كنند، دستي به سر ع پسرش نگاه مي تعجب به
و دوست دارد همـه چيـز را در    پلو استپسر من ماركو«گفت: 
 ضارليعد، يي همه جا بداند. شما خاطرات خود را تعريف كن باره

  »كند. يادداشت مي هم نكات جالب را براي خودش
يـاد بگيريـد!   «ت و گفـت:  نگاهي به ما انداخ بزرگمخواهر     

و سال شماست اما حتي سر سفره هم دست از ياد   سن عليرضا هم
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هاي عليرضا در بين مـا   روز بعد يادداشت »دارد. برنمي گرفتن
ها خيلي لذت برديم  شد. از خواندن آن دست مي به ها دست بچه

  و چيزهاي جديد زيادي ياد گرفتيم.
  »قاصدك«

  لو و دوربينكوچو علي
  داشت؟ چي داشت، كوچولو چي علي

  يه دوربين عكاسي داشت
  گرفت خيلي قشنگ عكس مي

  و وارنگ رنگ
  روز علي وقتي كه داشت يه

  كرد تو كوچه عكاسي مي
  گنجشكي ديد با نوك زرد
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  گنجشگك اشي مشي
  اي نشسته بود رو شاخه

  هاي خود رو بسته بود بال
  كوچولو يه مرتبه علي

  رفت از اويه عكس خوب گ
  يِهو كاله قرمزي،

  ي وزوزي هلّبا ك
  دوان دوان سر رسيد

  و خنديد علي رو ديد
  با دوربينش علي كوچولو
  يه عكس خوب گرفت از او

  گذشت حسني با گاوش مي
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  و دشت  به كوه-رفت؟  كجا مي-
  ها علي گرفت از اون
  يه عكس خيلي زيبا
  بز بزِ قندي اومد

  بع صدا زد و بع و  بع
  دويدند ها بزغاله

  به بزبزك رسيدند
  علي كوچولو بي هوا
  ها عكسي گرفت از اون

  دويد گرگ بال داشت مي
  ها به دنبال بزغاله

  علي رو ديد و ايستاد
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  دندوناشو نشون داد
  علي كوچولو وقت غروب

  او يه عكس خوب گرفت از
  نگ غروب خسته بودخورشيد خانم تَ
  علي كوچولو،

  ي دوربينشو بسته بود دريچه
  هارو چاپ كنه خواست تا عكس مي

  تو آلبومش بذاره و قاب كنه
  »اسدا... شعباني«

  ي بور مورچه
  ي بور، بال مگسي را آن مورچه

  برد به النه آن النه كجا بود؟ مي
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  ي خانه توي رگ ديوار، در گوشه
  ه رها بودصي بور، از غ آن مورچه

  بي رهن و اجاره، مستأجر ما بود
  »محمود پوروهاب«

  در شكم ماهي پيامبري
پرسـتي زنـدگي    نينوا مردمان بـت  در روزگاران قديم در شهر

هـاي چـوبي و    مجسمه جاي خداوند يكتا، ها به آن كردند. مي
. خداوند پيامبر خود حضرت پرستيدند ساخته بودند و مي سنگي

را راهنمـايي كنـد.    ها ها فرستاد تا آن سوي آن را به ):يونس (
كـرد تـا بـه     دعوت ميسوي خدا  ) مردم را به:حضرت يونس (

گـوش   هـايش  ها به حرف ولي آن خداوند يكتا ايمان بياورند
  كردند.  مسخره مي دادند و پيامبر خدا را نمي
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  ها هم به خدا ايمان نياورد. حتي يك نفر از آن
خبر،  شد و بيها نا اميد  آن ) از ايمان آوردن:حضرت يونس (    

به بنـدر رسـيد. كنـار     ت تاقدر پياده رف شهر را ترك كرد. آن
رفت.  ر حال حركت بود و به شهر دوري ميد ساحل يك كشتي

  ) سوار آن كشتي شد تا از نينوا دور شود.:حضرت يونس (
بعد از مدتي كه كشتي از ساحل دور شد، ناگهان باد شروع به     

سـوي   ها بـه  باران تندي آمد و طوفان شد. موج وزيدن كرد و
گفت:  ولي ناخدا ميفران ترسيده بودند آمدند. مسا مي كشتي

هرچه  »شود. مي آرام باشيد! اگر كمي صبر كنيد، طوفان تمام«
تـر   تر و بزرگ ها بزرگ شد. موج گذشت، طوفان شديدتر مي مي
هاي بادبـان   بردند. طناب شدند و كشتي را باال و پايين مي مي
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 خـود ترسيده بود زيرا در تمام عمر  پاره شدند، حاال ناخدا هم
  طوفاني به اين شدت نديده بود.

گناهكـار در كشـتي اسـت و     يك نفر حتماً«گفتند:  همه مي    
هـا تصـميم گرفتنـد     آن »دست او خشمگين هستند. خدايان از

تـاد، او را بـه دريـا    نام هر كـس اف  كشي كنند و قرعه به قرعه
نـام   بـه  بـار قرعـه   كشي كردند و هر سه قرعه بار بيندازند. سه

  ) افتاد، پس او را به دريا انداختند.:نس (حضرت يو
فرو رفت و نزديك بود غرق شـود   زير آب ):يونس (حضرت     

كه ماهي بزرگي او را بلعيد. او هنگام غرق شدن فهميد اشـتباه  
مـردم را  با صبر بيشتر،  و از كار خود پشيمان شد. او بايد كرده

هر خارج ي خدا از ش كرد و بدون اجازه سوي خدا دعوت مي به
  شد. نمي
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و نياز و توبه كرد.  خدا راز ) در شكم ماهي با:حضرت يونس (    
او را  به ماهي فرمان داد ي او را پذيرفت و مدتي بعد، توبه خدا
) از شـكم  :يونس ( به ساحل بيندازد. هنگامي كه حضرت سالم

ه شـهر  ب ماهي خارج شد و به ساحل رسيد، تصميم گرفت دوباره
  سوي خدا دعوت كند. و مردم را بهنينوا برگردد 

هـاي   جاي بـت  ر رسيد، بار ديگر به مردم گفت بهوقتي به شه    
هـا بـاز او را    ، خداوند يكتا را بپرستند ولي آنسنگي و چوبي
خدايا، اين مردم «رت گفت: و رنجاندند. آن حض مسخره كردند

 »كننـد.  مـي  دهند و مرا مسـخره  هاي من گوش نمي به حرف
روز  ها بگو اگر تـا سـه   يونس، به آناي «او فرمود:  خداوند به

  »آيد. ها فرود مي ايمان نياورند، عذاب بزرگي بر آن
  ها داد و به كوهي در نزديكي  رت اين خبر را به آنـآن حض     
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هـاي او   مردم حرف تا از عذاب خدا در امان باشد اما شهر رفت
اب بيـدار  روز سوم هنگامي كه مـردم از خـو   را باور نكردند.

 هـا  ظي آسمان شهر را پوشانده بود. آنشدند، دود سياه و غلي
رد ي كار را از او بپرسند. پادشاه كه م نزد پادشاه رفتند تا چاره

ي عذابي است كه يونس از  نشانه اين ابر حتماً«عاقلي بود گفت: 
 »بيابيد و نزد من بياوريد. خبر داده بود. پس بگرديد و او را آن

  ) را پيدا نكردند.:گشتند، حضرت يونس (مردم هرچه 
شهر را ترك كـرده، بـه    ):وقتي شاه فهميد حضرت يونس (    

اگر يونس در شهر نيست، خداي يونس كه ما را به «مردم گفت: 
بيند و صداي مـا   مي كرد، حاضر است و ما را مي سوي او دعوت

 پس دسـتور داد  »بياوريم. شنود. همگي بايد به او ايمان مي را
هاي كهنه و پاره بپوشند و پاي برهنه به صحرا بروند.  همه لباس



 13

خودش هم لباس پاره پوشيد و پاي برهنه به صحرا رفت. همـه  
  ايمان آوردند. توبه كردند و به خداوند يكتا

و  ها برداشت ها را پذيرفت، عذاب را از آن ي آن خداوند توبه    
تنها قومي بـود   ):شهر باز گشتند. قوم حضرت يونس ( مردم به

  ها را عذاب نكرد. مگي با هم ايمان آوردند و خدا آنكه ه
  »عزت سنايي راد«

  به مالت نناز
و  گويند در روزگار قديم، مردي صاحب ثروت فراوان و غالم مي

اي از خدمتكاران خود به حمام  كنيز بسياري بود. روزي با عده
مـاده  او آ مخصوص، قليان جواهرنشاني را بـراي  رفت. غالم

شد و بيـرون   ي حمام مي هر بار كه وارد خزينه كرده بود. مرد
رفت. يكي از  زد و دوباره زير آب مي مي پكي به قليان آمد مي
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آيـا  «اين دفعات وقتي سرش را بيرون آورد، با خودش گفت: 
  »تر و ثروتمندتر از من وجود دارد؟كسي باالتر، قدرتمند

با همين افكار، سرش را زير  او كه به خودش مغرور شده بود،    
كـس را در   . وقتي از زير آب بيرون آمـد، هـيچ  آب فرو برد

خبـري بـود و نـه از     نه از كارگران حمـام  اطراف خود نديد
كسي  »هاي مرا بياوريد! لباس«دمتكارانش. هرچه فرياد زد: خ

  ساكت بود. پاسخ نداد، همه جا
ايش رفت. ديد ه از آب بيرون آمد و به سراغ لباس سر انجام    
هاي كهنه و پـاره   قيمت و راحت، لباس هاي گران جاي لباس به
هاي پاره را به  و لباس قرار دارد. وقتي نزد حمامي آمد جا آن

او و همكارانش نشان داد، همگي بـا داد و فريـاد بـر سـرش     
بيـايي و   اين كار هر روز توست كه به حمـام «ريختند و گفتند: 
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راد ثروتمند عـوض  هاي اف را با لباس ات هاي كهنه و پاره لباس
بعد همگي با هم او را كتك زدند و از حمام  »كني و فرار كني.

  بيرون كردند.
 آشنا و غريبـه بـود.  به هر جاي شهر كه رفت، برايش نا مرد    
ديد اين شهر، شهر خودش نيست. خسته و گرسنه وارد يـك   مي

ز آن نـان  كمـي ا  جا است. ي ناني در آن ديد سفره حمام شد،
خورد و تا صبح در همان جا ماند. نزديك صبح براي تالفي ناني 

  كه خورده بود و تشكر از حمامي، حمام را گرم كرد.
وقتي صاحب حمام آمد، مرد مـاجراي خوابيـدن خـود و        

خوشش آمد و  خوردن نان را برايش تعريف كرد. حمامي از او
د او فرد زرنگي او را به كارگري گرفت. پس از مدتي، وقتي دي

كم حمـامي از   داري حمام را هم به او سپرد. كم ، كار جامهاست
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بـه   درستكاري و تالش مرد غريبه خوشش آمد و دختر خود را
  عقد او در آورد.

مدتي گذشت و مرد غريبه و همسرش صـاحب چنـد فرزنـد        
اما مـرد غريبـه،    شدند و ثروت مرد حمامي به دخترش رسيد

در فكـر بـود. روزي   هـا   ود و بيشتر وقـت غمگين و افسرده ب
قدر اصرار كرد تا مرد ماجراي زندگي قبلي خـود   همسرش آن

  را براي او بازگو كرد.
و قـدرت خـود مغـرور     تو نبايد به ثـروت «همسرش گفت:     
كه مشكلت حل  كردي. براي اين شدي و خدا را فراموش مي مي

بعد به  بيندازي.اي را بر سرت  ي سياه كهنه شود، بايد شب پارچه
بام بروي و در برابر خداوند توبه كني و از او بخواهي تو را  تپش

  دانت ـمن و فرزن،آورده شدببخشد اما قول بده وقتي دعايت بر
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  »را فراموش نكني!
ـ  مرد پذيرفت. شب تكه پارچه     ر سـرش  ي كهنه و سياهي را ب

ري كرد قدر به درگاه خدا ناله و زا بام رفت و آن كشيد، به پشت
تا خوابش برد. هنگام اذان صبح، از خواب بيـدار شـد. نمـاز    

 بازيرتا در حمام را باز كند. داخل خزينه شد تا  خواند و رفت
. وقتي از آب بيرون آمد، غـالم خـود را بـا    دردارب خزينه را

فـي بزنـد كـه    قلياني در دست، باالي سرش ديد. خواست حر
قدر طول  رفتي، چرا اينبار كه زير آب  آقا، اين«غالمش گفت: 

  »ت كه منتظر بيرون آمدن شما هستم.دادي؟ چند دقيقه اس
شكر كرد. از حمام بيرون آمد  مرد همه چيز را فهميد، خدا را    
امروز ديرتـر از حمـام   «گفت: به خانه رفت. همسرش به او  و

من رفته و زن  اما چند سال است كه«با خود گفت:  مرد »آمدي؟
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گونه بود كه مرد فهميد ايـن   اين »فرزند دارم. ام و چند گرفته
او بوده است.  آگاه شدن او از قدرت خدا و تنبيه ماجراها براي
به جمالت نناز، به  به مالت نناز به شبي بند است،« با خود گفت:

و ثـروتش   مرد از آن پس هميشه شاكر خدا بود »تبي بند است.
  رف كرد.را در راه رضاي خدا و خدمت به بندگان او ص

يا كاال و مالي كه دارد مغرور وقتي كسي به دارايي، زيبايي     
  برند. اي آگاه كردن او به كار ميشود، اين مثل را بر مي

  »دوست گري، مصطفي رحمان فوت كوزه«
  ها ها و دانه گل

گل دارنـد؟ دليـل آن، كمـك بـه      دانيد چرا گياهان، آيا مي
گيـاه ديگـر منتقـل     هي بهي گياه است تا از گيا ردهگَ هاي دانه
هاي گرده نياز دارند. در  دانه  وند. گياهان براي توليد دانه، بهش
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محلي بـه محـل    ي باد از هاي گرده به وسيله دانه ها، بعضي گل
هـا، حشـرات    شوند و در بعضي ديگـر از گـل   ديگر منتقل مي

 هاي گرده، ها به كمك دانه دهند. گل افشاني را انجام مي گرده
  ند دانه توليد كنند.توان مي
هـا   سـوي آن  ها، حشرات را به بوي خوش و رنگ روشن گل    

هـا   هـا روي آن  ي نوشيدن شهد گلكند. حشرات برا مي جلب
، هنگام كه حشره از شهد گل استفاده كرد پس از آن نشينند. مي

ي آن بـه پاهـا و بـدنش     هاي گرده برخاستن از روي گل، دانه
هـاي   هدان نشيند، گل ديگري مي بند و هنگامي كه رويچس مي

  كند. گرده را به اين گل منتقل مي
جـاي   هستند. اين گياهان به تعداد كمي از گياهان، بدون گل    

  ها روي زمين مرطوب  هاگ زماني كه كنند. دانه، هاگ توليد مي
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ي  چتـري از خـانواده    كنند. قارچ شروع به رشد مي افتند، مي
ن را از ندارند و غذاي مورد نيازشـا ها گل  ها است و قارچ قارچ

آورنـد.   مي دست ي موجود در خاك به گياهان و مواد پوسيده
هـاي نـازك و    اي راست و بلند و برگ تنه درختاني نظير كاج،
  سوزني شكل دارند.

 »مخروط كاج«به نام  هاي اين نوع درختان، درون قسمتي دانه    
  قرار دارند.

  »ترجمه مجيد عميق«
  زا انرژي مواد غذايي

دهند. شما  ها به شما انرژي مي هيدراتكربو    ها هيدراتربوك
، راه رفتن، صحبت كردن، دنيودبراي انجام هر كاري از جمله 

  طالعه به انرژي نياز داريد.م فكر كردن و
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هيدرات بوبات و شيريني مقدار زيادي كربوماكاروني، حنان،    
ها  ارند اما انرژي آنزيادي انرژي د دارند. مواد شيرين، مقدار

ماكـاروني، نـان،    ماند. انرژي موادي مانند بدن نميزياد در 
تري در  از شريني هستند زيرا مدت طوالني ت بهترالّحبوبات و غ

با خودشان مقداري شـكالت   معموالً نوردانهكو مانند. بدن مي
نيـاز   شان به انرژي بيشـتر  ضروري كه بدن برند تا در موقع مي

هيـدرات  كربومصرف كنند. ورزشكاران هـم بـه    دارد، آن را
  بيشتري نياز دارند.

بـه  رسانند اما اگر بدن شما  ها به بدن انرژي مي چربي    چربي
اي زير پوسـت   صورت اليه به ها انرژي نياز نداشته باشد، چربي

شوند تا در زمان الزم، مـورد اسـتفاده قـرار     بدن ذخيره مي
پشـمي، بـدن را گـرم نگـه      هاي ها مانند لباس چربي بگيرند.
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قسمت  هايي كه در كنند. چربي محافظت مي دارند و از آن مي
 راحتي روي شوند، مانند بالش هستند و به پايين بدن ذخيره مي

  ها هستند. د. كره و روغن مارگارين جزو چربينشيني آن مي
  »امير صالحي طالقاني«

  كوتاه و شنيدني
ر زندگي كند تا اينكه روز بدون س 9تواند  سوسك حمام، مي* 

  از گرسنگي بميرد.
  تواند سه سال بخوابد. حلزون مي* 
ي خود توليد كنـد   صدا با حنجره 100تواند بيش از  گربه مي* 

  كند. كه سگ كمتر از ده صدا توليد مي يدر حال
بيشترين ضربان قلب را قناري با هزار بار در دقيقه و كمترين * 

  رد.بار در دقيقه دا 27را فيل با 
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را براي كشـتن   الزمسم  وزغ وجود دارد كه در بدنش ينوع *
  انسان دارد. 2200

  ي چشايي پروانه در پاهايش است. قوه* 
كـم رنگـش    مز را در اتاق تاريك بگذاريد، كماگر ماهي قر* 

  شود. سفيد مي
الشخورها قادر به ديدن يك موش كوچك از ارتفـاع چهـار   * 

  هزار متري هستند.
  تر است. بزرگ از مغزش چشم شترمرغ* 
توانند بـدون   طوطي تنها حيواناتي هستند كه مي خرگوش و* 

  برگشتن، اشياي پشت سر خود را ببينند.
  »ناصر نثار«
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  جوابم را بده!
آن چيست كه كاف دارد اما گـاف نـدارد، الم دارد و مـيم     ◄

  ندارد، غين دارد و عين ندارد؟
  را داشته باشند؟ آن چيست كه همه كس و همه چيز، بايد آن ◄
  آن چيست كه پايش در سر است و رويش در پا؟ ◄
  بدن ندارد؟ آن چيست كه صدا دارد اما ◄
آن چيست كه آدمي هرچه بيشتر داشته باشـد، خشـنودتر    ◄

  است؟
  »ها در ماه بعد پاسخ«

  زنگ خنده
 هادي  »كن و بگو چيست؟ اهـبه پاهاي اين حيوان نگ: « معلم  
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ان ديگري را نش معلم پاي حيوان »دانم. ينم«گفت:  نگاه كرد و
و گفـت:   معلم عصباني شد »دانم. نمي«داد. هادي باز هم گفت: 

هـادي كفـش و    »مت چيست تا يك صفر برايـت بگـذارم.  اس«
از حاال شـما  «جورابش را درآورد، پايش را باال گرفت و گفت: 

  »روي پاهاي من اسم مرا بگوييد.
 :ايـن  «علي:  »كند. اصالح ميبرادر من روزي يك بار « رضا

 »كنـد.  برادر من روزي بيست بار اصالح مـي كه چيزي نيست، 
بـار   شود آدم روزي بيست گويي؟ مگر مي چرا دروغ مي«رضا: 

  »بله! برادر من آرايشگر است.«لي: ع »اصالح كند!
  :بله جانم، «اصغر آقا:  »ببخشيد اصغرآقا، شير داريد؟«حميد

ولي «آقا: اصغر »شير گاو. يك كيلو«حميد:  »خواهي؟ چقدر مي
  لو شير ـكي كـزحمت ي پس بي«حميد:  »كوچك است ! ظرف تو
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  »گوساله بدهيد.
  :داخلش يـك  «دختر:  »ترم، چرا آينه را شكستي؟دخ«مادر

  »آورد. نفر داشت اداي مرا درمي
  :گويد پول امان توي تعميرگاه ماشين است. ميبابا، م«فرزند 

مـا كـه   «پـدر:   »دهيد يا خودش بپردازد؟ يتعميرات را شما م
ـ   ديروز اين رديم و پـولش را هـم خـودم    ماشين را تعميـر ك
ا نه، پول تعميـر ديـوار   پول تعمير ماشين ر«فرزند:  »پرداختم.
  »تعميرگاه.

  هاي خرداد پاسخ چيستان
 صندوق، مورچه.شلنگ، صابون، برف، گاو




