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  عيد امامت

خـوردن  شام پهن شد. مشغول  ي وقتي بابا به خانه آمد، سفره
ن ها! شام خورديد، زود بخوابيد چو چهب«بوديم كه مامان گفت: 

 چرا؟ مگر فردا چه«پرسيدم:  »فردا بايد صبح زود بيدار شويد.

   »فردا ميهمان داريم! حتماً«برادر كوچولو گفت:  »خبر است؟

 رويم نه، فردا خودمان به ميهماني مي« بابا در جواب او گفت:    

چـه  : «همه با هم فرياد زديـم  »لكه چند تا.اما نه يك ميهماني ب
، خالـه  مـريم  ي عمه خانه«مامان گفت:  »رويم؟ خوب! كجا مي

  »ها. پروين و چند تا از همسايه

كه اين همـه ميهمـاني    مگر چه شده«خواهر كوچكم پرسيد:     
كنيـد! فـردا    چقدر سؤال مي«برادر بزرگم گفت:  »بايد برويم؟
بـا تعجـب بـه او نگـاه كـرديم،      يه من و بق »است.عيد غدير 
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ن عيد غـدير و رفـتن مـا بـه     خواستيم بدانيم چه ربطي بي مي
  ها وجود دارد. ميهماني

 ترين عيدهاي ما مسلمانان عيد غدير يكي از بزرگ«بابا گفت:     

) از طرف خداوند مأمور شدند ٩اكرم (است. در اين روز، پيامبر
) امـام و وصـي   :ي مردم اعالم كنند كه حضرت علي ( همه به

) :حضرت علي ( ) است. مردم پس از اينكه خبر امامت٩پيامبر (

تك با ايشان بيعت كردند و تبريك گفتند. از آن   را شنيدند، تك
روند  د مييدر روز عيد غدير به ديدن افراد سروز به بعد، مردم 
  »د كيست؟دانيد سي گويند. مي مي و به آنان تبريك

ـ «بابا گفت:  »نه.«ه گفتند: ترهاي خانواد كوچك     د يعنـي  يس
مـريم و   عمـه  شوهر ) است.:نوادگان حضرت علي ( كسي كه از
د هستند. چنـد تـا از   هايشان، همه سي و بچه پروين شوهر خاله
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وقتـي مـا    د هستند.يها و دوستان و همكاران من هم س همسايه
عنـوان   هـا بـه   رويم، به آن مي هاديروز عيد غدير به ديدن س

 گذاريم و كاري را انجـام  مي )، احترام:ادگان حضرت علي (نو

 خداوند ) و٩پيامبر گرامي اسالم ( و آن امام عزيز دهيم كه مي

  ».راضي هستند

دهاي زيـادي تبريـك   يرداي آن شب ما عيد امامت را به سف    
  دهاي عزيز، عيدتان مبارك! يفتيم و آنان به ما عيدي دادند. سگ

  »قاصدك«

  و يه طوطي داشتكوچول علي

  كوچولو يه طوطي داشت علي

  داشت ميدوسش خيلي زياد 

  طوطيِ او بانمك و قشنگ بود
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  يه مرغ رنگارنگ بود

  كوچولو علي

  براي طوطي قفسي ساخته بود

  رو در قفس انداخته بود حيووني

  كاسه دون آب، يه  كاسه يه

  كوچولو براي او گذاشته بود علي

  هخورد نه دون طوطي ولي نه آب مي

  زد تو خونه نه حرف مي

  حوصله ساكت و بي

  كرد، گله شمونش داشت گله ميبا چ

  كوچولو علي

  اومد و گفت يه روز به او:
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  ي قشنگ من پرنده«

  چيزي بخور، حرفي بزن

  با حرفاي قشنگ خود، شادم كن

  »ه آزادم كن.صاز غ

  كوچولو پرنده رو ناز كرد علي

  پرنده هم لب به سخن باز كرد

  »قفس كجا، من كجا؟«گفت به علي: 

  خواد پر بكشم در هوا دلم مي

  خواي حرف بزنم، شاد باشم اگر مي

  م.از اين قفس من بايد آزاد باش

  كوچولو وقتي كه اين حرف رو شنيد، دلش سوخت علي

  رو از او آموخت معني آزادي
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  قفل قفس رو وا كرد

  رو رها كرد پرنده

  »اسدا... شعباني«

  چينيگردو

  زنن ميو تق، در  و تق تق

  با آقا موشه كار دارن

  چهار تا موش ناقال

  با موشِ ما قرار دارن

  چينيخوان برن گردو مي

  از توي باغ همسايه

  خدا كنه خبر نده

  يه وقت كالغِ همسايه
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  آن رن و غروب مي صبح مي

  با يك سبد گردوي تر

  آي خاله سوسكه، زود بيا

  سبد بيار، گردو ببر

  غذاي فراداشون چيه؟

  فسنجونه معلومه خُب،

بچه غذايي، عاليه ه  

  گردوي اون فراوونه

  »شكوه قاسم نيا«

  ي برنج دانه

   كرد. يك پيرزن، برنجِ توي سيني را پاك ميخاله        ي اول هصق
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ورچه ريـزه از راه رسـيد.   ي برنج از سيني بيرون افتاد. م دانه
اش رفت. خاله  طرف النه هتندتند ب ي برنج را برداشت و زود دانه

ي بـرنج را برداشـت. مورچـه داد زد:     پيرزن خم شد و دانـه 
اما پيرزن نشنيد.  »ام را بده! خودم پيدايش كردم. دانه آهاي!«

هاي ديگر، توي قابلمه ريخـت و گفـت:    ي برنج را با برنج دانه
  »ته يك دانه برنج نبايد هدر برود.مادرم گف«

د، عطـر  يوار نشست. كمي بعمورچه قهر كرد، رفت و كنار د    
كفگير و بشقاب آورد،  كشيده توي خانه پيچيد. پيرزن، پلوي دم

به دهانش گذاشت،  پلو را توي بشقاب ريخت. اولين قاشق را كه
 ريـزه  ي لبش، به زمين افتاد. مورچـه  ي برنج از گوشه يك دانه

او » جان! غـذاي مـن رسـيد.    آخ«ديد و از جا پريد و داد زد: 
  »سپيده خليلي«       به النه ببرد. دويد تا برنجش را بردارد و
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كرد. يك  پزخونه، برنج را آبكش ميمامان، توي آش    ه دومصق
هاي آبكش  طان و بازيگوش، سرش را توي سوراخدانه برنج شي

گيـر   خواست ببيند آن طرف آبكش چه خبر است اما كرد. مي
ي  ها را توي قابلمه ريخت اما دانه كرد توي سوراخ. مامان، برنج

بازيگوش، جا ماند. هر كار كرد نتوانست از سوراخ آبكش  برنج
  كرد. بكش او را گرفته بود و رهايش نميرد شود. آ

 جان! رهايم كـن! بگـذار   آبكش«ي برنج ترسيد و گفت:  دانه    

 ي شيطان را رهـا نكـرد.   اما آبكش دانه »بروم، پيش دوستانم.

مادرت، جان  تو را به آبكش، آي«دانه به التماس افتاد و گفت: 
اي  گريـه و التمـاس فايـده   » هايت، بگذار بـروم!  جان بچه به

اميد نشـد و  ي برنج، نا دانه نداشت. آبكش، او را رها نكرد اما
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دفعه مامـان او را   يك هي دست و پا زد و خودش را تكان داد.
ي بـرنج افتـاد    گيرش، محكم به كمر آبكش زد. دانهديد. با كف

  ستانش.توي قابلمه و رفت پيش دو

  »ابراهيم زاهدي مطلق«

  سوگند

مردي كه يكي از دوستانش به او اعتماد كرده و مقداري پول به 
ندهد. دوست مرد از او  او سپرده بود، وسوسه شد تا آن را پس

خواست تا سوگند بخورد پولي از او نگرفته است. مـرد تصـميم   
د يي پنهان كنگرفت براي اينكه پول را ندهد، خود را در روستا

 رفت، مرد لنگي را ديد كه ي شهر بيرون مي اما وقتي از دروازه

  كرد. مرد از او نام و مقصد سفرش را پرسيد. شهر را ترك مي
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ي تنبيه دروغگويان نام من سوگند است و برا«مرد لنگ گفت:     
ي دوبـاره بـه شـهر     «پرسيد:  مرد »روم. و عهدشكنان مي كـ

مـرد   »سـال ديگـر.   سي يا چهل«سوگند گفت:  »گردي؟ برمي
جايز ندانست و فرداي آن روز سوگند خورد  عهدشكن درنگ را

كه هرگز از دوست خود پولي دريافت نكرده است اما بالفاصـله  
بلندي  سوگند را در برابر خود ديد كه قصد دارد او را از پرتگاه

سال ديگر به   تو گفتي سي«پايين بيندازد. مرد با ناراحتي گفت: 
 »كه يك روز هم به من فرصت ندادي. ي در حاليگرد شهر برمي

ي مرا ناراحت كند، طور است اما وقتي كس همين«سوگند گفت: 
  »گردم. همان روز برمي

داوند كـي گريبـان گناهكـاران را    داند تنبيه خ كس نمي هيچ
  »ترجمه حسين ابراهيمي«                     گيرد. مي
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  باربر و االغ شيطان

كم آزار، االغي داشت كـه بـار    ومردي مهربان، آرام، پركار 
غـش سـپري   با اال ربرياب كرد و زندگي مرد از راه جا مي جابه
رفـت. روزي   وضاع زندگي براي مرد، خوب پيش ميشد. ا مي

چه خبر شده؟ چرا مثل «د زد: االغ او جفتك پراند. مرد باربر دا
االغ  »روي؟ ديگر نبينم جفتك بپرانـي!  هاي ديگر راه نمي االغ

نرفته بود كه بـاز   را نشنيد و هنوز چند قدمي حرف او شيطان،
  جفتك پراند.

باز هـم  كنم ولي اگر  بار هم گذشت مي اين« مرد باربر گفت:    
 االغ آن روز آرام شـد  »داني! شيطاني كني، ديگر خودت مي

گذشتند، پا به فرار گذاشت و  ولي فردا وقتي از جلوي بازار مي
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و بـزرگ و   د. مردم از كوچـك ميان مردم شروع به دويدن كر
آزار  مو جوان، با ديدن االغ از ترس فرار كردند. االغ مـرد پير
  قدر دويد تا جلوي دكاني از نفس افتاد و ايستاد. آن

تنـد.  اي دور االغ جمع شدند و سراغ صاحب آن را گرف عده    
زنان و خسته رسيد. بـا رسـيدن    باربر پس از چند دقيقه، نفس

قدر بزن  آن اين االغ را«گفت. يكي گفت:  مرد، هر كس چيزي
ه تـا آرام  چند روز به او جو نـد «ديگري گفت:  »تا آدم شود!

  »اش كن. توي طويله زنداني چند روز«يكي هم گفت:  »شود.

فقط ايستاد و گـوش  مرد باربر كه حرفي براي گفتن نداشت،     
ي سـو  فسار االغ را گرفت و بـه زير و شرمنده، ا كرد. بعد سر به

كار  دانم با تو چه مي«افتاد. در راه به االغ گفت:  اش به راه خانه



 15

ام و  زده! هميشه آب و علف برايت آوردهخوشي زير دلت  كنم.
  »كني. طور آبرو ريزي مي تو حاال اين

اش كـرد.   گرسنه و تشنه زنداني باربر االغ را به طويله برد و    
د و عرعـر  كم صدايش در آم كم االغ چند ساعتي آرام بود ولي

راه نشـوي، از آب و   اي ندارد! تا سر به فايده«كرد. باربر گفت: 
از آنجا كه باربر آدم مهرباني بود، دلـش   »ف خبري نيست.عل

  سوخت و براي االغ آب و علف برد.

از خانه بيـرون   االغ توي طويله آرام بود اما وقتي براي كار    
جـان   بار، باربر با چوب به  اين آزاري كرد. رفت، دوباره مردم

االغ افتاد اما االغ شروع به دويدن كرد. صاحبش و مردم كوچه 
دويـد و از   مثل بـاد مـي   و بازار هم به دنبالش دويدند. االغ

رسيد، با چوب او  مي گذشت. باربر هر وقت به االغ مي ها كوچه
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شت، كه راه فرار ندا اي قدر دويد تا در خرابه االغ آن زد. را مي
  ايستاد.

 نشست. چند نفر از مردم همچنان باربر بينوا خسته روي زمين    

كند. بـاربر از جـا    اربر با االغش چه ميجا بودند تا ببينند ب آن
بلند شد و پاالن االغ را از روي حيوان برداشـت. االغ از بـس   
دويده و خسته شده بود، قدم از قدم برنداشت. باربر پـاالن را  

آزار!  مردم«نگاهي به آن انداخت و گفت: شت، روي زمين گذا
  »كار كنم! هدانم با تو چ كني؟ حاال مي مي مرا خسته

بعد شالقي را از روي پاالن برداشت و شروع كـرد بـه زدن       
كرد. مردم  ايستاده بود و باربر را نگاه مي االغ زير سايه پاالن.

 ن را تنبيبهكند و چرا پاال مي هم تعجب كرده بودند كه باربر چه

خنديدنـد. يكـي پرسـيد:     مي كند. چند نفر با صداي بلند مي



 17

خواهم االغ نادان  مي«ت: باربر گف »كني اي باربر؟ كار مي چه«
  اي دارد؟ كار چه فايده اين«آن مرد گفت:  »را ادب كنم.

   رسد سرِ خر، چون كه زورت نمي    

  گرد پاالن چرا همي گردي؟   

ه فايده دارد پاالن را كتـك  رسد، چ غ نميتو كه زورت به اال    
  »؟بزني

اگر كسي از انسان زورمنـدي زيـان ببينـد و نتوانـد او را         
 جاي او به بسـتگانش آسـيب برسـاند، ايـن     بهمجازات كند و 

  گويند: المثل را برايش مي ضرب

  رسد سرِ خر، چون كه زورت نمي«

  »گرد پاالن چرا همي گردي!

  »محمد ميركياني«
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  معدني چه هستند؟مواد 

 گيرند و به بدن مـا منتقـل   مي گياهان، مواد معدني را از خاك

 15كه بدن ما به  كنند. مواد معدني، انواع گوناگوني دارند مي

ها نياز دارد مانند نمك، كلسيم و آهن. آب، مقـدار   نوع از آن
زيادي مواد معدني دارد. جگر، گوشت و اسفناج، مقداري آهن 

خون ما الزم است. شير، پنير و ماست، كلسيم  دارند. آهن براي
  كند. ها را محكم مي و استخوان زيادي دارند. كلسيم، دندان

ها را هضـم   ها موادي هستند كه بدن ما آنفيبر    فيبر چيست؟
را در بـدن مـا آسـان     كند. فيبرها حركت مواد غـذايي  نمي
بـه   شوند. اگر مي مان دفع كنند و از انتهاي دستگاه گوارش مي

 شـويد  مي ي كافي غذاي فيبردار نخوريد، دچار يبوست اندازه
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رويد و غذا داخـل دسـتگاه    يعني تا مدت زيادي به توالت نمي
ها فيبر زيادي  ماند. نان سبوسدار، غالت و سبزي رش شما ميگوا

  دارند.

  »ترجمه: امير صالحي طالقاني«

  شكارچيان بزرگ

در دنيـاي جـانوران   چيان ترين شكار ها ترسناك شيرها و پلنگ
نشـينند و رعدآسـا و بـا     مي ها در سكوت به كمين هستند. آن

هـاي   زنند و قرباني را با دنـدان  سرعت، روي طعمه جست مي
  درند. هايشان آن را مي و با پنجه گيرند يزشان ميت

ا، شـيرها،  اين جانوران، هفت نوع هستند كه عبارتند از: ببره    
بـا   هـايي  هاي برفي و پلنـگ  پلنگ ها، چيتاها، جگوارها، پلنگ

خود، شـكارچيان   ها در زيستگاه نقوش ابر مانند. هر يك از آن
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ها با هـم   قات آنروند. با اين حال، گاهي او شمار مي ماهري به
زارهاي  . براي مثال، شيرهايي كه در سبزهكنند برخورد پيدا مي

ند. خور گيرند و مي هاي چيتاها را مي آفريقا ساكن هستند، توله
ان بـزرگ، در  سـان  كنند اما ساير گربـه  چيتاها روزها شكار مي
زنند. شـيرها   دنبال شكار پرسه مي ها به ساعات صبح زود يا شب

روند اما بقيـه بـه تنهـايي شـكار      اي به شكار مي هلّگ صورت به
  كنند. مي

تر به نظر  تر و ترسناك شير نر با داشتن يال بلند، بزرگ     شيرنر
 ها دو تا چهار شير نر وجود دارد. آنه شير، لّك گرسد. در ي مي

ـ ي اطراف با ادرارشان، از قلمـرو گ گذار با غُّريدن و عالمت ه لّ
كننـد.   ز ورود به آن محدوده دور ميمراقبت و ساير شيرها را ا
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نظير كفتارهـا دفـاع    ي جانوراني از گله در برابر حمله ها آن
  كنند. مي

ي  كنند و هميشه تهيه ت شكار مينر به ندر  شيرهاي    شير ماده
اي نـر  تر از شـيره  كوچك ي شيرهاي ماده است كه وظيفه غذا

هـايي   صورت گروهي طعمـه  ها به هستند و جفت نر ندارند. آن
غزال را محاصـره و بـه آن حملـه     كوهي يامانند گورخر، بز

اكثر نقاط  هاي زارها، علفزارها و جنگل بوته كنند. شيرها در مي
 »جيـر «ها در جنگـل   تعداد كمي از آنشوند.  ت ميآفريقا ياف

  اند. غربي هند باقي مانده ر شمالواقع د

  »ترجمه صديقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژاد«

  علم و فناوري

  ن ـو فناوري سخ  مي خود از عل هاي روزمره ردم در صحبتـم
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علـم و فنـاوري    ي . بهتر است ما هم مطالبي در بارهگويند مي
  بدانيم.

كنند  معني دانش است. دانشمندان كمك ميبه  »علم«ي  كلمه    
خبر شويم.  كار آن با ي ز چگونگي تشكيل جهان هستي و نحوها

ـ  هايي را در بـاره  آنان پرسش ان مطـرح و بـا انجـام    ي جه
  كنند. ها تالش مي هاي آن پاسخ هايي براي يافتن آزمايش

ي  بـاره  در حال كشف چيزهاي جديد در دانشمندان هميشه    
تـر و   ها براي زنـدگي راحـت   جهان هستند. ما از كشفيات آن

ها، محيط  كنيم. با استفاده از انواع سوخت تر، استفاده مي ايمن
آالت  داريم. ما صاحب انواع ماشـين  مان را گرم نگه مي زندگي
 كنيم. استفاده مي هايمان م و از داروها براي درمان بيماريهستي

  شود. ناميده مي »فناوري«از علم، اگون هاي گون استفاده
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هر چيزي كه در دنيـا يافـت       اند؟ اشياء از چه ساخته شده
همان ماده است.  از چيزي ساخته شده است و اين چيز شود، مي

ها و آبـي   طور كوه ده ساخته شده است و همينبدن ما نيز از ما
نيم، از مـاده سـاخته   ك نوشيم. حتي هوايي كه تنفس مي كه مي

الت جامد يا مايع در جهان، يا ح ي مواد موجود است. همهشده 
  يا گاز دارند.

  »ترجمه مجيد عميق«

  هاي جالب دانستني

مغـز يـك مـداد     ي ر ضخامت يك تار عنكبوت به اندازهاگ* 
  را تحمل كند. توانست يك هواپيماي سنگين وزن مي شد، مي

  ترين مكان دنيا، كندوي زنبور عسل است. شلوغ* 
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عمر  سال 25ي ملكه، تا  كارگر تا پنج سال و مورچه ي مورچه* 
  كنند. مي

آوري عسـل و   عسل دو معده دارد: يكي براي جمـع  زنبور* 
  ديگري براي هضم غذا.

  ترين مغز را دارد. بدنش، بزرگي  مورچه نسبت به اندازه* 

  خورد. ليتر آب مي 95شتر در سه دقيقه، * 

  رسد. كيلو مي 90ش به وزن متر و بلندي شترمرغ به دو و نيم* 

ترين حيوان خشكي است كه در سـه   چيتا يا يوزپلنگ، سريع* 
كـه   گيـرد، ركـوردي   مي كيلومتر در ساعت سرعت 100ثانيه، 
  اند بشكنند. مسابقه هم نتوانسته وهايردخو
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  شادمانه

  :شود. وقت بيمار نمي تيغي، هيچ ال جوجهح خوش به«اولي« 

شه از طب سـوزني اسـتفاده   يچون هم«اولي:  »چرا؟«دومي: 
  »كند. مي

 جور!بله، دو«خدمتكار:  »آشپزي هم بلدي؟«خانه:  صاحب« 

بستگي دارد دلتان بخواهد «خدمتكار:  »چطور؟«خانه:  صاحب
ي شما  ر هرگز پا به خانهتان بيايد يا ديگ خانهميهمان بار ديگر به 

  »نگذارد!

  :نـد؟ گذار ها را خط مـي  چرا وسط قرصداني  مي«اولي« 

گوشتي بـرود   با پيچ كه اگر با آب فرو نرفت، براي اين«دومي: 
  »پايين!
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  :دانـي بگـو.   ي عدسـي هرچـه مـي    ر بارهد«معلم علوم« 

  »حاال عدسي نپخته.دانم! مادرم تا  نمي« آموز: دانش

  :اي شليك  مغز يك نفر گلوله گويند به اي كه مي شنيده«اولي
اولـي:   »چطـور؟ «مـي:  دو »او دو ساعت بعد مرده؟ شد ولي

  »گشته! ه دو ساعت دنبال مغز او ميچون گلول«

  :در «خياط:  »كنه. گريه مي آقا، اين لباس به تن من«مشتري
  »كنه. نده ميهر كس آن را به تن شما ببينه، خ عوض

 ني از زما«آموز:  دانش »زميني، از كجا پيدا شد؟ سيب«لم: مع
  »كه اولين سيب، به زمين افتاد.

 و رفت، چـه زمـاني را نشـان    رفتم، تو رفتي، ا  من«لم: مع
اجـازه، زنـگ آخـر را نشـان      آقـا «آموز:  دانش »دهد؟ مي
 »دهد! مي




