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  شكالت خجالت

ـ زنگ انشا بود، چند نفر انشاهاي خود را خواندند. ه وز چنـد  ن
 مانده بود. خسته شده بودم و توي دلم دقيقه تا زنگ تفريح باقي

گفت خواندن انشا كافي  معلم مي شد اگر خانم چه مي«گفتم:  مي
 با هم صحبت كنيد يا هر كاري توانيد اين چند دقيقه را است. مي

  »خواهد، انجام دهيد. تان مي دل

هـا! نزديـك    هبچ«معلم گفت:  رها بودم كه خانمدر همين فك    
رسـيم. بهتـر    گري نميزنگ تفريح است و به خواندن انشاي دي

اي براي ما تعريف كند.  ي خوب و آموزنده خاطره است يك نفر
باشد، امتياز مثبتي پيش اش مطلبي آموزنده داشته  اگر خاطره

  »من دارد.
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ي ما آمده، دستش را بلند كرد.  جيراني كه امسال به مدرسه    
اش را تعريف كند. جيراني گفت:  ازه داد تا خاطرهمعلم اج خانم

ي پيش با مادر و بـرادرم در متـرو نشسـته     م اجازه! هفتهخان«
ند خانم سوار شدند كه بوديم، خيلي شلوغ بود. در ايستگاهي چ

نفر بلنـد   وسايل سنگيني در دست داشتند. چند ها بعضي از آن
  به آنان دادند. شدند و جاي خود را

 لمندي كه جا پيدا نكرده بود، جلوي ما ايستاد. من وخانم سا    

صحبت با هم شديم. مادر با  برادرم برايش بلند نشديم و سرگرم
تعجب به ما نگاه كرد اما چيزي نگفت. چند دقيقه بعد، كنار مادر 

ن خـانم نشسـت. مـن و بـرادرم سـعي      جايي خالي شد و آ
ـ ـخ به آن انـم اهـكرديم نگ مي جالـت  خ م نيفتـد زيـرا  ـان
  ديم.شيك مي
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كرديم زودتر برسيم كه خانم سالمند دست در كـيفش   دعا مي    
ي مسافران تعارف  سته شكالت درآورد و به ما و بقيهبرد و يك ب

مـان   كه چند سـال  كرد. بعد با مهرباني از من و برادرم پرسيد
قدر احساس خجالت  كنيم. آن است و در چه كالسي تحصيل مي

جواب او را بدهم. برادرم هم مثل مـن از   مكردم كه نتوانست مي
  يك همشهري شرمنده بود. اين بي تفاوتي خود نسبت به

م خود هر دوي ما چند جمله با هم صحبت كرديم و تصميم مه    
سالمند ايستاديم و گفتيم:  روي خانم را گرفتيم. بلند شديم و روبه

تيم و بايـد  اي با شما نداش لطفا ما را ببخشيد! ما رفتار مؤدبانه«
ر كـرديم. اميـدواريم رفتـا    مـي  احترام بزرگي شما را حفظ

  »ببخشيد. ي ما را با بزرگي خودتان كودكانه
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به سر من و برادرم كشيد و  خانم مسافر با كمال محبت دستي    
ي  هستيد. مـن همـه   فرزندان گلم! شما بسيار هم مؤدب«گفت: 
را براي پدر  ماهاي خودم دوست دارم. خدا ش ها را مثل نوه بچه

  »فظ كند. خودتان را ناراحت نكنيد.و مادرتان ح

وقتي به خانه برگشتيم، مادر بدون اين كه كمك نكردن ما به     
آن خانم مسافر را بيان كند، به پدر و بقيه گفت كه از ما راضـي  

  »ايم. امروز يك كار شايسته انجام داده است زيرا

نشست اما هر يك از ما در  اش تمام شد جيراني وقتي خاطره    
ـ     بوديم كه مي اين فكر يم و توانستيم به چـه كسـاني كمـك كن

متوجـه   ي خودمان بوديم كه غرق در محاكمه قدر نكرديم. آن
  زنگ تفريح نشديم.

  »قاصدك«
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  زيارتنامه

  كوچك كه بودم، در حرم

  خواندم دعا نمي اصالً

  خواند خوب مامان دعا مي

  صدا نشستم بي من مي

  ا چون خودمامسال ام

  بودم بزرگ و باسواد

  ها به من از جاي قرآن

  مامان زيارتنامه داد

  غلط خط از آن را بي يك

  خواندم خودم من بارها



 
7

  خواندم سه آيه بعد از آن

  روي در و ديوارها

  »طيبه شاماني«

  زنبيل مامان

  ام تنها من نشسته

  در كنار داداشم

  كند، بايد گريه مي

  من مواظبش باشم

  امانمصبح زود، م

  باز هم شده بيدار

  او دوباره با زنبيل

مِ بازاررفته تا د  
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  حال آن زنبيل خوش به

  چون كه در خيابان است

  دست او همين اآلن

  توي دست مامان است

  »نژاد افسانه شعبان«

  موش شيري

  اي شير امروز لكه

  بر روي ميز ديدم

  توي خيالم آن را

  يك موش ريز ديدم

  دادم به موش شيري

  ز پنيرمكه ايك ت
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  خواستم برايش مي

  يك لقمه هم بگيرم

  او تازه داشت با من

  خورد مينان و پنير 

  مامان رسيد و او را

  با دستمال خود برد

  »مريم اسالمي«

  بز دانا

ه فرار كردند و بـه  رّيك بز، يك سگ، يك گوساله و يك ب روزي
له شـدند.  چو ابي خوردند و خوابيدند و چاقجنگل رفتند. حس

كردند  صحبت مي ور ور و آن نشسته بودند و از اين شبي دور هم
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شد ما هم  اي كاش مي«يدند. بز گفت: از دور د كه روشنايي را
  » اين كه كار سختي نيست.«ه گفتند: بقي »آتشي روشن كنيم!

ه رفت و رفـت تـا   رّدنبال چوب. ب ه رفتندرّسگ و گوساله و ب    
گرگ افتـاد   هبه دوازد نزديك روشنايي رسيد. ناگهان چشمش

سـالم كـرد.    كردند. ترسيده بود امـا  كه خودشان را گرم مي
ه بـرّ  »جا كجـا؟  ي قشنگ! تو كجا اين هرّسالم ب«د: ها گفتن گرگ

 هـا  گـرگ  »آمدم از شما آتش بگيـرم. «ت: ترسان و لرزان گف

ه رفت و نشسـت. يكـي از   رّب »كن.حاال بيا خستگي در«گفتند: 
  »او را بخوريم! ياييدل چي هستيم؟ بطّمع«ها گفت:  گرگ

 يكـي از راه  صبر كـن، اآلن دوسـتانش يكـي   «فتند: بقيه گ    

نيامد. گوسـاله را دنبـالش    هرّبز هرچه صبر كرد، ب »رسند. مي
د ها رسيد. خيلي ترسـي  گوساله رفت و رفت تا به گرگ فرستاد.
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جا چـه   آمدي اين«ه تشر زد: رّاما به روي خودش نياورد و به ب
حرف بزنـي؟ زود   يا با اين آقايان بنشيني و يكار! آتش بياور

  »شود. ميپاشو برويم، وقت تنگ است، بز عصباني 

 »ال بيا كمي بنشـين و خسـتگي در كـن.   حا«ها گفتند:  گرگ    

بار سگ را  ه نشست. بز اينرّاز ترس چيزي نگفت و كنار ب گوساله
رفت و رفـت تـا بـه     دنبال آنان فرستاد. سگ فوري راه افتاد.

ـ   گرگ ه و گوسـاله را دوره  رّها رسيد. ديد دوازده تا گـرگ، ب
به خود لرزيد اما به روي خـودش نيـاورد و    اند. از ترس كرده

حيـا   ايـد؟  هستم! چرا اين جا نشسـته  آهاي با شما«فرياد زد: 
  »ظر شماست. زود باشيد راه بيفتيد.كنيد؟ بز منت نمي

ناهي ندارند. ما ها گ عصباني نشو! اين بيچاره«گفتند:  ها گرگ    
بيا بنشين و كمي خستگي در  ها دعوت كرديم. حاال تو هم از آن
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سگ هم از ترس چيزي نگفت و رفت نشست كنار بقيه. بـز   »كن.
راه افتاد.  وقتي ديد از سگ هم خبري نشده، خودش بلند شد و

ي گرگي را پيدا كرد. شاخ محكمي به الشـه زد و   سر راه، الشه
  كرد.آن را روي سرش بلند 

ـ       نايي رسـيد. ديـد   با اين قيافه رفت و رفت تا نزديـك روش
ــق ــرگ، رفي ــايش را دوره  دوازده گ ــردهه ــد ك و آب از  ان

وقتي ديد راه فرار ندارد، كمي فكر  هايشان سرازير است. دهان
خـوب جـايي گيرتـان    «ها گفت:  گرگ كرد و با صداي بلند به

فـت تـا را   من بدهكار بـود. ه  آوردم، پدرتان بيست گرگ به
ست، شما را هم كـه بخـورم،   هايم ا يكي هم سر شاخ ام، خورده

  »ب باش فرار نكنند.شود. آهاي سگ، مواظ درست مي
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دو پا داشتند، دو پاي ديگـر   ها تا اين حرف را شنيدند، گرگ    
از  ها كـامال  وقتي گرگ هم قرض كردند و پا به فرار گذاشتند.

هـا   گرگ«بز گفت:  تند.جا دور شدند، بز و دوستانش برگش آن
باالي آن درخت سنجد قـايم   گردند. بياييد امشب دوباره برمي

  »بشويم.

طرف درخت رفتند. اول از همه، بز باال رفت و روي  همگي به    
ه زيـر پـاي سـگ    رّين شاخه نشست. سگ زير پاي او و بباالتر

نشست. گوساله هرچه كرد، نتوانست از درخـت بـاال بـرود و    
پـس از  هـا   گرگ اي بند كرد. را به شاخه خودآخرش زوركي 

يعني چه؟ كي تا حاال «شان گفت:  مدتي دويدن، ايستادند. يكي
 »برسيم. شان را شنيده كه گرگ از بز بترسد؟ برگرديم و حساب
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امـا هرچـه    حرف او را قبول كردند و برگشتند ها ي گرگ همه
  گشتند، نتوانستند بز و دوستانش را پيدا كنند.

عـه  دف تند پاي درخت سنجد تا مشورتي بكنند كـه يـك  نشس    
اب ديد كار دارد خـر  ها. بز تا گوساله لرزيد و افتاد روي گرگ

شان را بگير. نگذار فرار  جان! جلوي گوساله«شود، داد زد:  مي
گر برنگشتند. ها باز پا به فرار گذاشتند. رفتند و دي گرگ »كنند.

  كردند.  زندگي مخوبي و خوشي با ه بز و دوستانش هم به

  »محمدرضا شمس«

  دعوت به عروسي

ل دنبا سپري كرده بود و به اي سه روز را بدون غذا گرگ گرسنه
اش را سير كند. از دور صـدايي   گشت تا شكم گرسنه شكاري مي

گرفـت. گـرگ    شنيد. پشت درختي پنهان شد و راه را زير نظر
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دراز  آيد، خرگوشِ گوش آن سمت مي متوجه شد حيواني كه به
است. منتظر شد تا خرگوش نزديك شـود. بعـد جسـتي زد و    

جايت بايست كه سه روز اسـت   سر«خرگوش را گرفت و گفت: 
  »دراز! خورم اي گوش مي ام. اآلن تو را گرسنه

مـن  «به گرگ گفـت:  و  خرگوش از ترس لرزيد. فكري كرد    
داني چرا پيش تو  نمي آمدم! اگر مرا بخوري، داشتم پيش تو مي

اضح حرف بزن وگرنه فوري تـو را  و«گرگ پرسيد:  »آمدم. مي
   »آمدي؟ يبه ديدن من م خورم. بگو چرا مي

آيم.  بيني، من از روستا مي مي طور كه همان«خرگوش گفت:     
را به جشن عروسـي دعـوت    اند تا تو مردم روستا مرا فرستاده

گرگ  »دار است؟ اي امشب عروسي پسر مزرعه كنم. حتما شنيده
خرگـوش گفـت:    »دانم ولي چه ربطي به من دارد؟ مي« ت:گف
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اند تـا   را انتخاب كرده اند به تو بگويم تو ها از من خواسته آن«
ي عروسي دعوت  واج باشي. بعد هم تو را به وليمهشاهد اين ازد

  »ند تا مرغ و گوسفند بريان بخوري.كن مي

 راگويي؟ پس چ راست مي«خوشحال شد، فرياد كشيد: گرگ     

بعـد از  «خرگوش ادامـه داد:   »منتظريم؟ بيا برويم، عجله كن.
رقصند. تـو   مي خوانند و مراسم عروسي هم كشاورزان آواز مي

و ها  مرغ رقصي. بعد هرچه از خواني و مي ها آواز مي هم با آن
و  دهنـد تـا بـراي خـانواده     گوسفندها باقي بماند، به تو مي

  »دوستانت ببري.

به راه افتاد. خرگـوش   به طرف روستاگرگ همراه خرگوش     
عروس و داماد  وقتي به روستا برسيم، گروهي از بستگان«گفت: 

مراسم عروسي  در آيند. همان طور كه معموالً مي به استقبال ما
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آورند،  مي دستي با خودشان ها چوب مرسوم است، بعضي از آن
سـر و صـداي   بعضي هم تبر و بعضي گرزهاي بزرگ، هياهو و 

شـان   طوري به ميهمانان ها اين آن شود. به آسمان بلند ميآنان 
كـار، رسـم    ه اينداني ك مي نترس. گويند. تو اصالً خوشامد مي

   ».دراز دانم گوش خودم مي«گرگ گفت:  »هاست. آن

بلند فرياد وقتي آن دو به روستا رسيدند، خرگوش با صداي     
جـاييم.   اين داماد، ما هاي خوب عروس و سالم بر خانواده«زد: 
سرعت به  بهخرگوش  »گرگ آمد!مديم. عموگرگ آمد! عموما آ

گرگ هم به دنبالش راه افتاد. مـردم   طرف اهالي روستا دويد
كردنـد.  حملـه   كردند اما از هر طرف به گرگ خرگوش را رها

با يـك   زد، يكي با كلنگ و ديگري دستي مي يكي او را با چوب
 كـرد و  ه را نگـاه مـي  ور اين منظـر گرز بزرگ. خرگوش از د
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جان، گـواراي   عموگرگ، نوش ي لذيذي است وليمه«گفت:  مي
  »وجود.

  »ايم مد خواجهترجمه اح«

  جانوران قطب

ين جـانور  پستانداري گوشتخوار و آبزي است. ا    فيل دريايي
كمـك بازوهـاي بالـه     كند و به در سواحل قطبي زندگي مي

پوسـت فيـل   ي ضخيم چربـي زيـر    اليه كند. مانندش شنا مي
ور شدن در آب  ماي بدن اين جانور را هنگام غوطهدريايي، گر

  كند. سرد دريا حفظ مي

 هاي نيش فيل دريايي، بسيار تيز و بلند هستند. طـول  اندند    

تـر از   رسد. فيل دريايي نر بسيار بزرگ سانتيمتر مي 60ها تا  آن
نيش بلنـدتر و قطـورتري    هاي فيل دريايي ماده است و دندان
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كننـد.   صدتايي زندگي مي هاي هلّهاي دريايي در گ فيل دارد.
هاي يـخ،   ي يا كوهسنگ ها اغلب يكديگر را به سمت سواحل آن

دهند تا در گرماي ضعيف خورشيد قطب شـمال آفتـاب    هل مي
  بگيرند.

و  اين جـانوران در اقيـانوس اطلـس شـمالي         فُك شمالي
ندرت به خشـكي  به  كنند و اقيانوس منجمد شمالي زندگي مي

 هـاي شـناور، اسـتراحت و    هـا حتـي روي يـخ    آيند. آن مي

صيد مـاهي، خرچنـگ و    ها براي كنند. اين فك گيري مي جفت
روند.  متري فرو مي 100ه تا عمق بيش از ميگو به مدت چند دقيق

  كنند. مي سانتيمتر رشد 80يك متر و  وران تاناين جا

  »صديقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژاد«
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  ز غذا بگوييم!ا

هنگامي كه بدن به غـذا      شود؟ چه چيز باعث گرسنگي مي
فرستد كه شما گرسنه هستيد. در ايـن   به مغز پيام مي نياز دارد،
گرديد. بيني بـوي   مي دنبال چيزي براي خوردن به زمان شما

آن غذا خـوب   گويد كند و بوي غذا به شما مي مي غذا را حس
داريد يا خير. گـاهي حتـي   عالقه به آن غذا  است يا بد و شما

حـس   تان به غذا نياز ندارد، ممكن است با ديدن يـا  وقتي بدن
كردن بوي غذايي كه به آن عالقه داريد، احسـاس گرسـنگي   

 شود. كردن به غذا نيز باعث گرسنگي مي گاهي حتي فكر كنيد.

هنگامي كـه   شود؟ چيز باعث راه افتادن آب دهان مي چه
يـد،  كن بينيد يا بوي آن را حس مي ن را ميتا غذاي مورد عالقه
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لحظه، دهان شما  شود. در اين بدن شما براي خوردن آماده مي
شود تـا   آب، بزاق است كه در دهان ترشح مياين  افتد. يآب م

  خوبي نرم شود. خوريد، به مي غذايي كه

ي غـذا   ي شما آمـاده  معده گاهي اوقات كه     قارو قور شكم
اين صدا كه خود شما هم آن  افتد. و قور ميخوردن است، به قار

هـاي گوارشـي    و شيره جا شدن هوا شنويد، صداي جا به مي را
  معده است. داخل

  »امير صالحي طالقاني«

  همه نيازمند انرژي

انجام هر نوع فعاليتي بـه   براي    هر چيز به انرژي نياز دارد
ويـد،  توانيـد راه بر  نمي انرژي نياز داريد. بدون وجود انرژي
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را  بدويد، تنفس كنيد يا حتي فكر كنيد! ما انرژي مورد نيازمان
  آوريم. دست مي از طريق خوردن غذا به

كار كردن بـه انـرژي نيـاز     ساير چيزها نيز براي حركت يا    
دسـت   از خورشـيد بـه   دارند. گياهان انرژي مورد نيازشان را

ـ  آورند. اتومبيل انرژي مي سـت  د زين بـه خود را از سوخت بن
كند. كشتي  مي آورد. تلويزيون نيز با نيروي الكتريسيته كار مي

اسـتفاده   بادباني هم براي پيش رفـتن در آب از انـرژي بـاد   
  كند. مي

راوان هستند و حتي در اطـراف  منابع انرژي ف    منابع انرژي
 توانيد منبـع  وجود دارند. البته شما هميشه نميي شما نيز  خانه

 كند يا تغييـر حالـت   چيزي كه حركت ميي را ببينيد. هر انرژ
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 كند. كودكان غذا ه نحوي از منبع انرژي استفاده ميدهد، ب مي

خورند تا انرژي الزم براي بازي و دويدن خـود را تـأمين    مي
سنگ پخته  ي انرژي حاصل از سوزاندن زغال غذا به وسيلهكنند.
ا است كه همه چيز ر ترين منبع انرژي، خورشيد شود اما مهم مي

  شود. مي دارد و موجب رويش گياهان مي گرم نگه

با انرژي حاصل از مصرف يك ليتر بنزين،     آور هاي حيرت اتم
كيلومتر را طي كنـد.   16تواند مسافتي معادل  مبيل مييك اتو

تـان مصـرف    دوچرخـه  اگر شما همين مقدار انرژي را بـراي 
ش از بيتان مسافتي  توانستيد با دوچرخه كرديد، آن وقت مي مي

  كيلومتر را ركاب بزنيد. 500

  »مجيد عميق«
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  از هر جانور، يك جمله

  دندان دارد. 42خرس، * 

هاي نـژاد بـزرگ    تر از سگ النيهاي كوچك عمري طو سگ* 
  دارند.

  گيرند. ها سرطان نمي كوسه* 

  ها هرگز شبيه هم نيست.هاي روي پوست گورخر خط* 

  اند. دهها تشكيل دا پنجم جانوران را حشرهچهار* 

  زند. گل سر مي 75به  زنبور عسل در يك نوبت پرواز* 

  رش كردن نيستند.دو سالگي قادر به غ شيرها تا* 

د جوان را به اشخاص پيـر تـرجيح   ها براي گزيدن، افرا پشه* 
  دهند. مي



 
25

  پايين بيايند. توانند باال بروند ولي نمي لهتوانند از پ گاوها مي* 

  سمي هستند. ادرصد مارها در دني 30فقط * 

به نام پايتون در كشور اندونزي  ي جهان ترين مار زنده بزرگ* 
  وزن دارد. كيلوگرم 443متر طول و  15حدود 

  ترسد، بدانيد درست است. مي ايد كه فيل از موش گر شنيدها* 

  »ناصر نثار«

  شيرين مثل قند

  :سه روز است منتظـرم تـا   « دومي: »چرا ناراحتي؟«اولي
  »آب بدهم! ود. بايد بروم به باغچهباران تمام ش

 شـيرين   آقاي دكتر، هر وقـت چـاي  «كتر گفت: مريض به د
دكتر گفـت:   »كار كنم؟ گيرد. بايد چه خورم، چشمم درد مي مي

  »ايخوري را از توي ليوانت بردار!قاشق چ«
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  :خيلي الغـرم، دارويـي   ن م«آقايي پيش دكتر رفت و گفت
براي شما يك نردبان «تر گفت: كد »پله چاق شوم. بدهيد كه پله

  »نويسم! مي

 خيلـي   ي تاكسي راننده خواست به خانه برود اما مردي مي
 رسـيم. لطفـاً   داريـم مـي  «رفت. مرد گفت:  مي خيلي آهسته

  »بپيچيد سمت راست. ي بعد ي هفته دوشنبه

 تـان   بـراي «به مشتري گفت:  پاچه فروشي، فروشنده در كله
خـورم، دهنـي    نه، زبان نمـي : «مشتري گفت »زبان بگذارم؟

  »است!

  :ي ديگـر   پزد. يازده تا كلوچه مامان ده تا كلوچه مي«معلم
هيچـي! چـون   «ن: كيـوا  »حاال چند تا كلوچه داريم؟ پزد. مي

 »كند! ها را قايم مي مامان هميشه كلوچه




