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  اناييبزرگداشت د

معلـم، روزش   با ورود خانم كالس ساكت بود و همه آماده بوديم
 روي ميز خانم گذاشته و را به او تبريك بگوييم. يك سبد گل زيبا

ي شيريني روي ميز  جعبه يك هديه هم برايش تهيه كرده بوديم.
هـا   بار، يكـي از بچـه   يك زد و هر چند دقيقه به ما چشمك مي

 ناخنكي بزند. همه دعـوايش  از كند وسر ميز تا آن را ب آمد مي

  نشست. رفت و مي مي و صداكردند و او هم بي سر مي

 وبلند شديم و با دست و جيغ و سـر  درِ كالس كه باز شد، همه     
صدا، روز معلم را تبريك گفتيم اما خانم مدير آمده بود. دوباره 

عزيزم! متأسفانه معلـم   هاي بچه: «ساكت شديم. خانم مدير گفت
  »آيد. مدرسه نميبه  اي برايش پيش آمده و امروز ما حادثهش
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ه نم معلم تصادف كردخا« ها شروع شد. خانم مدير گفت: پچ پچ    
ه تان بنشينيد تا معلم ديگري ب اما حالش خيلي بد نيست. سر جاي

جازه گرفت و گفت: ا ي كالس صفايي نماينده »كالس شما بيايد.
برويم؟ امـروز   مان ن خانم معلمشود ما به ديد خانم مدير! مي«

امروز را به ايشـان تبريـك   خواهد  مان مي دل روز معلم است و
  »بگوييم.

دهـيم آرام و   ي ما قول مـي  همه«بعد به ما نگاه كرد و گفت:     
كنيم به ما  نزنيم. خواهش مي ساكت باشيم و نظم مدرسه را بر هم

موافقت كرد.  خانم مدير »مان برويم. زه دهيد به ديدن معلماجا
چنـان آرام و   و مـا آن  بود اتوبوس در حال رفتن به بيمارستان

مرتب نشسته بوديم كه نه تنها خانم مـدير بلكـه خودمـان هـم     
  متعجب شديم.
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وقتي در بيمارستان دور خانم معلم جمع شديم و روزش را به     
ديديم كه او تبريك گفتيم، دو قطره اشك را در گوشه چشمان او 

ها بريزد. از ما تشكر كـرد و گفـت:    نگذارد اين اشك سعي كرد
امروز فقط روز معلم نيست بلكه روز بزرگداشت دانـايي هـم   «
ي مـا افـزوده شـود.     ست. اميدوارم هر روز بر دانش همـه ه

شما كه مورد قبـول خداونـد اسـت،    اطمينان دارم با دعاهاي 
  »گردم. زودي پيش شما برمي به

مدرسه بوديم، هم ناراحت بـوديم و   وقتي در حال برگشتن به    
هم خوشحال! ناراحت از تصادف خانم معلم و خوشحال از اينكه 

روز معلم را به او تبريك بگوييم و او متوجـه شـد كـه     توانستيم
  برايش احترام قائليم. و داريم چقدر دوستش
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حرف خانم معلم خيلي زود عملي شد و او به مدرسه برگشـت      
بيشتر از گذشته شد زيرا بـه   م ما براي او بسياراما عالقه و احترا

  روز معلم، مبارك باد. نظر ما او بهترين معلم دنيا است.

  »قاصدك«

  ريزه و كالغه خاله

  و شيرين انار ترش

  ي درخت بود رو شاخه

ر سياهيكالغ پ  

  روي بند رخت بود به

  ريزه ديد و داد زد: خاله

  نشين رو بند رختم!«

  كي گفته چشم بدوزي
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  »ي درختم؟ ه ميوهب

  و قارقار«كالغه گفت: 

  كار به كارت دارم؟ چي

  كني يخود خيال ميب

  چشم به انارت دارم

  و شيرين انار ترش

  جون مال خودت خاله

  اما تو كه نبودي

  »اين همه نامهربون!

  ريزه از كار خود خاله

  خيلي خجالت كشيد

  خواست آب بشه دلش مي
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  زير نگاه خورشيد

  پا شد بره بچينه

  و شيرين اري سرخان

  تا دون كنه براي

  كالغك خبرچين

  »نيا شكوه قاسم«

  ها عروسي گربه

  ديشب ميان كوچه

  و صدا بودو سر جشن

  اين جشن، يك عروسي

  ها بود مخصوص گربه

  زد يك گربه داشت ساز مي
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  و چنگول و چوب با چنگ

  شان اي در جشن گربه

  و شنگولبودند شاد

  فرقي نداشت شامش

  نموش است يا فسنجا

  تاالر، زير بنز است

  يا يك قُراضه پيكان

  »طيبه شاماني«

  درخت زندگي

درختي است كه هـر كـس    در هندوستان«دانشمندي گفته بود: 
وقتـي   »ميـرد.  شود و نمي رد يا بخورد، پير نميبب ي آن را ميوه

طوري كه هر روز بـا   هب اين خبر به پادشاه رسيد، بسيار شاد شد



 
9

هر لحظه، اشتياقش براي  شد و دار ميخوابيد و بي ياد درخت مي
  شد. يشتر ميي آن ب دست آوردن ميوه به

به هندوستان بـرود و آن ميـوه را    به مأموري دانا دستور داد    
پيدا كند. مأمور به هندوستان رفت، تمام شـهرها را بـه دنبـال    

ي درخـت   از هر كس در بـاره  درخت گشت اما به نتيجه نرسيد.
 مـأمور غمگـين، بـا    كرد و ديوانه خواند. پرسيد، او را مسخره

  اميدي تصميم گرفت به سرزمين خود باز گردد.نا

ا ه سرزمين مـا، مـر  پادشا«:در راه، عالمي را ديد. به او گفت    
آن سبب زندگي جـاوداني   ي براي يافتن درختي نادر كه ميوه

ام  گشتم، آن را نيافتم و مردم مسخرهاما هرچه  هفرستادشود  مي
  ».كردند
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انسان سـاده دلـي هسـتي. ايـن،     تو «عالم خنديد و گفت:     
ن درخت، بسيار بلنـد، زيبـا و   هاي درخت دانش است. اي نشانه
ي  بـر همـه   انگيز است و از علم الهي سيراب شده است و شگفت

گشـتي   دنبال شكل ظاهري درخت مي هستي احاطه دارد. تو به
 ؛ار جلـوه دارد اي است كه صد هـز  دانستي علم، پديده اما نمي

گاهي به آن درخت، گاهي آفتاب، گاهي دريـا و گـاهي ابـر    
  »ي آن، عمر جاودان است. رين جلوهت كم گويند و مي

  »منش ابوالفضل هادي«

  اگر تو كالغي

ي  ها كالغِ مادر، مشغول نصيحت جوجـه گويند روزي از روز مي
گـر هسـتند.    ها مكار و حيله عزيزم، دلبندم، آدم«كه:ود بود خ
گرفتار شوي. مواظب خودت باش. ها را بخوري و  ادا فريب آنمب
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هـا و   جوجـه  ي آدميـزاد هميشـه در پـي آزار و اذيـت     بچه
 هاست. هر وقت ديدي آدميزاد سنگ در دسـت گرفتـه و   پرنده

  »جا دور شو. رتاب كند، فوري از آنطرف تو پ قصد دارد آن را به

الغ خنديـد و  د، جوجه كجا رسي هاي مادر به اين وقتي حرف    
اي! من همينكه ببينم آدميـزاد   مادرجان، چقدر تو ساده«گفت: 
نم. اگر تـو كالغـي، مـن    ك شده تا سنگي بردارد، فرار مي خم
  »كالغم! بچه

اگر كسي بخواهد به ديگري بگويد: با وجود اينكه تـو خيلـي       
تـر و هوشـيارترم،    اهوش و زرنگ هستي، مـن از تـو زرنـگ   ب

  »كالغم. الغي، من بچهاگر تو ك«گويد: مي

  »دوست مصطفي رحمان«
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  تالفي

قـدر   چـرا امـروز ايـن   «ت: وقتي از مدرسه آمدم، مامان گف
با هـم دعوايشـان    براي اينكه نرگس و ندا«گفتم:  »خوشحالي؟

 »دا را دعوا كرد و من دلم خنك شـد. شده بود. نرگس حسابي ن

بله، «گفتم:  »كردن ندا دلت خنك شد؟ تو از دعوا«مامان گفت: 
خواسـت   دا مرا اذيت كرد. من خيلي دلم مـي چند وقت پيش ن

كنم اما شما به من گفتيد، تالفي كردن كار درستي نيست و  تالفي
اما امروز  ن هم تالفي نكردم و او را بخشيدمبايد او را ببخشي. م

  »با او دعوا كرد، دلم خنك شد. كه نرگس

كار  ب است اما دواينكه تالفي نكردي، خيلي خو«مامان گفت:     
مامان گفـت:   »من؟ من كه كار بدي نكردم!«گفتم:  »بد كردي!

پرسـيدم:   »ن است كه هنوز در دلـت كينـه داري!  بد تو اي كار«
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اينكـه هنـوز نـدا را    «گفـت:  مامـان   »كينه ديگر چيسـت؟ «
كسـي بـا او    او را بخشيده بودي، وقتي اي! اگر واقعاً نبخشيده

يـادت   دي. بخشيدن يعني اصـالً ش خوشحال نمي كرد،  ميعوا د
ندا تو را اذيت كرده است ولي تو هنوز از او دلخـور و   نيايد كه

ناراحت هستي و دوست داري تالفي كني. معنـي كينـه همـين    
ه از اذيـت شـدن دوسـتت    است. كار بد دومت هم اين است ك

  »خوشحال شدي.

تـوانم نـدا را    كنم، نمي مي من هر كاري«فكر كردم و گفتم:     
، بايد براي اينكه او را ببخشي«مامان بغلم كرد و گفت:  »ببخشم.

كنند. يادت باشد اگر ديگران را بـه   بداني همه گاهي اشتباه مي
كس كنـارت   ديگر هيچ هاي آنان از خود دور كني، اشتباه دليل
  »رضا متوليعلي«                »ماند. نمي
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  مشكالت غذايي

ي كـه غـذاي   هنگام بعضي از مردم حساسيت غذايي چيست؟
شوند. ايـن مـواد    كنند، دچار ناراحتي مي مي خاصي را مصرف

ماري شود. به اين تواند باعث سردرد، خارش پوست و حتي بي مي
ي يـك   گويند. گاهي غذاي مورد عالقه مي »حساسيت«بيماري 

  شود. افراد ديگر باعث حساسيت غذايي مينفر، براي 

تواند شيريني را در  بدن بعضي از افراد نمي     مشكالت غذايي
ايد كمتر شيريني بخورنـد. گـاهي   خود ذخيره كند. اين افراد ب

ر مصرف مناسب قند، دارو تزريق شان د نها براي كمك به بد آن
گويند. بـدن   مي »ديابت يا بيماري قند«اين بيماري كنند. به  مي
پروتئين گنـدم   كند. گلوتين، ي ديگري گلوتين را قبول نمي عده
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توانند غذايي را كه با گندم يـا آرد گنـدم    افراد نمياست. اين 
گفته  »كوئلياك«تهيه شده است. بخورند. به اين مشكل، بيماري 

  شود. مي

فرنگـي، مـاهي و    مرغ، تـوت  تخم ي زيادي از مردم به عده     
ها را بـدون   ايي حساسيت دارند. بعضي از شكالتغذاهاي دري

هـا را   تا بيماران ديابتي هـم بتواننـد آن  كنند  شكر درست مي
بعضي از مردم به توصيه ديـن خـود از خـوردن     مصرف كنند.

بـر   كنند. براي مثال، مسـلمانان  مي چيزهاي خاصي خودداري
  خورند. س دستور دين اسالم، گوشت خوك نمياسا

  »امير صالحي طالقاني«

  شيريني شهرها

  د شيريني دارند. يك يا چن ، براي خودشانايرانبيشتر شهرهاي 
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خـريم و   ها مـي  رويم، از اين شيريني به اين شهرها مي وقتي ما
  آوريم. و خانواده سوغات مي براي دوستان

، پزند. اين شيريني با آرد بـرنج  مي در كرمانشاه، نان برنجي    
شود. شيريني قـم، سـوهان    روغن كرمانشاهي و گالب تهيه مي
عفران، آرد سفيد، شكر، م، زاست. در اين شيريني، از جوانه گند

  شود. مرغ، وانيل و گالب استفاده مي ي تخم كره، زرده

خرند. باقلوا را با پـودر   روند، باقلوا مي كساني كه به يزد مي    
كننـد. اسـم    ام، پودر قند، هل و گالب درسـت مـي  پسته يا باد

 شيريني كرمان، كُلُمپه است. كلمپه از شير، خرما، كنجـد، آرد و 

كنند. براي  ده است. گز را در اصفهان درست ميدرست شگالب 
مرغ، گالب، پسته و هل  شكر، عسل، سفيده تخم ؛درست كردن گز

  الزم است.
  »داديتهمينه ح«
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  ترين جانور دنيا بزرگ

م اسـت؟ گفتيـد فيـل؟ نـه! فيـل،      ترين جانور دنيا كدا بزرگ
ي  ترين جـانور كـره   اما بزرگ ؛ترين جانور خشكي است بزرگ
  آبي، پستاندار ساكن دريا است. ن، نهنگزمي

بيسـت فيـل اسـت. در شـكمش      ي آبي به اندازه وزن نهنگ    
قدر كلفت اسـت   آن هاي بدنش گيرد. رگ تن غذا جا مي نيمدوو

پا راه بـرود.   و تواند در آن چهار دست ي كوچك مي كه يك بچه
گرم وزن دارد امـا ايـن جـانور    هزار كيلو نوزاد نهنگ آبي سه

كوچك پوستان  ثه، موجودي آرام است. خوراكش سختالج عظيم
هاي برس مانندي  جاي دندان، تيغه دريايي مانند ميگو است و به

  كه در دهانش آويزان هستند. دارد
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 پوستان هاي سخت ه شود، با دهان باز به ميان دستهوقتي گرسن    

بلعد. همزمان  جا مي كنان هزارها جانور ريز را يكشنارود و  مي
زيادي آب نيز وارد دهان نهنـگ   پوستان، مقدار بلعيدن سخت با

طرف دهانش بيـرون رانـده   از دو شود اما اين آب با فشار مي
  شود. مي

هـا   هاي آبي را براي گوشـت و چربـي آن   نهنگدر گذشته،     
 كشتند. با آنكه امروزه در سراسر جهـان كشـتن   رحمانه مي بي

اي آرام هنـوز در خطـر   ه نهنگ محدود شده است اما اين غول
  دارند و به حفاظت ما نياز دارند.نابودي قرار 

  »ترجم سپيده عندليب و حسين ياسينيم«

  ي نور هصق

  توانند چيزي را تشخيص دهند.  نمي ها در تاريكي و شبها انـانس
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اسـت   انرژي يعنور نو است. براي ديدن در تاريكي به نور نياز
خورشـيد بـا تـابش خـود،      شود. كه آزادانه در هوا منتشر مي

آورد امـا بـا تاريـك شـدن هـوا و       را پديد مي روشنايي روز
قوه  وشنايي محيط زندگي از المپ، چراغرسيدن شب، براي رفرا

  كنيم. شمع استفاده ميو 

تابد، باز  قوه بر سطح چيزي مي چراغ وقتي نور    باز تابش نور
توانند  مي ود. به همين علت است كه افرادش منعكس مي تابِش يا

تصويرشان را در آينه ببينند. آينه سطحي بسيار صاف و شـفاف  
تابد، بار ديگر ايـن   وقتي نور از صورت بر سطح آينه ميدارد. 
  توان تصوير را در آينه ديد. شود و مي ز تابش مينور با

قـوه يـا خورشـيد     پرتوي نوري كه از يك چـراغ     تجزيه نور
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حقيقت نور، مخلـوطي   د اما دررس نظر مي هتابد، سفيدرنگ ب مي
ي  اي شيشـه  از قطعـه  ي نور هاست. براي تجزيه از تمامي رنگ

بـر يـك   منشور استفاده كنيد. اگر نور سـفيد را   نام گوش به سه
هاي تشـكيل   رنگ كنيم و هيزتجتوانيم آن را  منشور بتابانيم، مي

 »ي طيـف نـور   گانه هاي هفت رنگ« كمان را كه ي رنگين دهنده

  شود، ببينيم. مي ناميده

ي  تابد، همـه  بر سطح چيزي مي وقتي نور    ها ي رنگ مشاهده
هـا، درسـت ماننـد     شود. نور بعضي از رنـگ  آن باز تابش نمي
كند، توسط بعضي از مـواد جـذب    را جذب مي اسفنجي كه آب

صورت آن چيز، سياه  . اگر تمامي نور جذب شود، در اينشود مي
   جذب شود، رنگين ورـنيي از پرتو ها شود اما اگر بخش ديده مي
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  شود. ديده مي

  »ترجمه مجيد عميق«

  كوچك، زيرك، پركار

ـ  ها با پر و بالي درخشان چرخ ريسك ر و حركات و رفتارهايي پ
اغلـب اطـراف    هـا  پرندگان معمولي باغ هستند. آن و صداسر

هـاي   كنند و در النـه  دهند، پرواز مي مي مردمي كه به آنها غذا
  كنند. ها توليد مثل مي اي باغ جعبه

هستند كـه آوازي  آوازخوان  ها نوع ديگري از پرندگان بلبل    
ترند و بيشـتر در   ها بزرگ ها از چرخ ريسك آهنگين دارند. آن

  كنند. فريقا و آسياي جنوبي زندگي ميآ

ي كوچـك و محتـاط هسـتند كـه در     هـا پرنـدگان   چكاوك    
اي رنـگ   پرو بال قهـوه  ها شوند. آن زارهاي انبوه يافت مي بوته
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 شوند اما شـما حتمـاً   سختي ديده مي ها به بوته دارند و در ميان

شان  ر واقع، اين پرندگان نسبت به جثهشنويد. د آوازشان را مي
  در ميان پرندگان دارند. بلندترين صدا را

رنگش  به دليل پيشاني نارنجي اين پرنده    بلبل پيشاني طاليي
هـاي جنـوب و    اين بلبـل در جنگـل  اميده شده است. ن چنين
صـداهاي پرنـدگان   كند و اغلب  شرقي آسيا زندگي مي جنوب

  كند. ديگر را تقليد مي

گش چنين سياه رن اين پرنده به دليل سر     سياهرچرخ ريسك س
  هاي آمريكا فراوان است. ناميده شده است و در باغ

 ترين پرنـدگان  اين پرنده، يكي از كوچك     چكاوك اروپايي

هـا   ي از مناطق طبيعي از جمله باتالقاروپايي است و در بسيار
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 صورت عمودي نگـه  ش را بهشود. چكاوك اروپايي دم يافت مي

 اي گنبـدي شـكل   النـه هاي درختان،  دارد و در ميان ريشه مي

  سازد. مي

  »نژادقه ابراهيمي و مهرزاده ميناصدي«

  هاي كوچولو دانستني

  شود. سان است كه ترميم نميي از بدن اندندان تنها بخش* 

  كرده است. تاد هزار سال پيش، لباس بر تن ميانسان از هف* 

  برد. شان مي افراد در كمتر از هفت دقيقه خواباكثر * 

صورت همزمان انساني را نيش بزننـد، او   به اگر بيست زنبور* 
  فوري خواهد مرد.

 ي زمين وجود دارد كـه  كره دويست ميليون موجود زنده در* 

  انسان، يكي از آنها است.
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 شود يعني از روز نو مي 500 تا 300كبد انسان در زماني بين * 

كبد انسـان تنهـا عضـو     شود. هاي جديدي برخوردار مي سلول
برداشته شود،  داخلي بدن است كه اگر با جراحي قسمتي از آن

  كند. دوباره رشد مي

هاي انگشتان  چهار برابر ناخن هاي انگشتان دست، تقريباً ناخن* 
  كنند. پا رشد مي

زده متر عصـب و چهـار   در يك سانتيمتر پوست بدن شما، دوا* 
  وجود دارد. رگمويمتر رگ و 

  كند. دن در گرما به كاهش اشتها كمك ميورزش كر* 

  »صر نثارنا«

  كمي بخنديم

 بله، بفرماييد!: «مدير ايـآقزد.  تلفن مدرسه زنگ«  
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پسر مـن مـريض    بگويم امروزخواستم  سالم آقاي مدير، مي«   
  »، شما!ببخشيد«آقاي مدير:  »بيايد.به مدرسه  تواند است و نمي

    » هستم! پدرم ....ا«  

 :اگر يك گوش نداشـته باشـي، چـه    « معلم از شاگرد پرسيد
 آفرين! حاال«معلم:  »شنوم. خوب، كمتر مي«شاگرد:  »د؟شو مي

كمتـر  « :شـاگرد  »شـود؟  اگر دو گوش نداشته باشي، چه مـي 
خيـر  «شـاگرد:   »شنوي! نه عزيزم، ديگر نمي«معلم:  »بينم! مي

افتـد و كمتـر    ا گوشم را نداشته باشم، عينكم مـي خانم، اگر دوت
  »بينم. مي

  :بايـد  كنـد، همـه    ها، وقتي يكي صحبت مي بچه«معلم گفت
شان  هايي كه خواب تا آن«حميد:  »ساكت باشيم. اگر گفتيد چرا؟

  »د.برده، بيدار نشون
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  :ترين حيوان دنيا كـدام اسـت؟   داني قديمي آيا مي«معلم« 

شـاگرد:   »گـورخر!؟ چـرا؟  «معلم:  »بله آقا! گورخر!«شاگرد: 
  »سياه و سفيد است! چون«

  :علي! چرا در امتحان از «آقاي معلم علي را صدا كرد و گفت
ببخشـيد  «علي من من كرد و گفت:  »ي بهزاد نوشتي؟ برگه روي
بهزاد در جواب «معلم:  »اما از كجا فهميديد؟ ؛اه كرديماشتب آقا،
  »طور! اي: من هم همين سوم نوشته: بلد نيستم! تو نوشته سؤال

  :شما من را براي كاري كه  اجازه خانم،«علي به معلمش گفت
بگـويم  پس بايد «علي:  »نخير.«معلم:  »كنيد؟ تنبيه مي ام نكرده

 »ام! من تكاليفم را انجام نداده




