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  به فكر مردم

وقتي از اتاق بيرون آمدم، المپ همچنان روشن بود. چند دقيقه 
 پس از بيرون آمدن، المپ آنجـا هـم   بعد به دستشويي رفتم و

نگاه كردم اما گرسنگي اجازه نـداد   ويزيونتلروشن ماند. بعد 
ي كشيدم و چيزي ركَبنشينم. سراغ يخچال رفتم، س بيش از آن

دم. وقتي از آشپزخانه خارج شدم، المپ براي خوردن پيدا كر
  آنجا هم روشن ماند.

مـن   با لذت تمام در حال خوردن بودم كه برادر بزرگم رو به    
ساعت گذشـته چقـدر بـه    حواست هست در يك«كرد و گفت: 

دستم در بشقاب  لقمه از »خانواده، مردم و كشورت آسيب زدي؟
برادرم با  »ردم؟آسيب زدم؟ من كه كاري نك من«افتاد و گفتم: 

بله، شما يك اشتباه را چند بار تكرار كـردي  «خونسردي گفت: 
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رسد چـه  به خواهر و برادر كوچك ما هم مي كه ضرر آن حتي
  »ي مردم؟رسد به بقيه

ترهاي خـانواده را ديـد،   كوچك برادرم وقتي تعجب من و    
اتاق كه بيـرون آمـدي،    دقت كن! از«كتابش را بست و گفت: 

و آشپزخانه هم بيـرون   خاموش نكردي. از دستشويي المپ را
ي. حاال حساب كـن!  ها را هم خاموش نكردآن آمدي و المپ

دون استفاده روشن بماند، چقدر ساعت باقل نيمالمپ حداگر سه
ا باشـد، در كشـور   نفر مثل شـم  شود؟ اگر در هر خانه، يكمي

  »!كار اشتباه، اسراف استرود؟ اسم اينچقدر برق هدر مي

انـه گفـت:   اش زد و متفكربرادر كوچولو دستش را زير چانه    
 شود؟ بابا كه هر ماه پـول بـرق را  داداشي! خوب مگر چه مي«

و هاي هم سـن داداشي! خيلي از بچه«رادرم گفت: ب »دهد؟مي
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قطع برق، در گرما و  دليلل تو در جنوب كشور، اين روزها بهسا
و چولو خـودش را جمـع  خواهر كو »كنند!مي تاريكي زندگي

  »دارم در تاريكي باشم!نه، من دوست ن«جور كرد و گفت: 

راف شرمنده بـودم، بلنـد   اس توجهي ودليل اين بيمن كه به    
از «ه را خاموش كـردم و گفـتم:   هاي اضافي المپشدم و همه

دهم ديگـر در  مي و قولخواهم ي شما و مردم معذرت ميهمه
  ».هيچ موردي اصراف نكنم

د و گفت: در همين حال، خواهرم با يك سيني پر از بستني آم    
 به فكر مردم هسـتند و اسـراف   هايي كهي بچهاين هم جايزه«

كنند. البته اسراف فقط در مورد برق نيست و ممكن اسـت  نمي
باشد. اگر به فكر بقيه  براي آب، غذا، كاغذ و هر چيز ديگري هم

  »شود.مل حال ما ميشتر شاهاي خدا بينعمت هم باشيم،
  »قاصدك«



 
5

  تاب بازي

  بازيتاب تاب، تاب، تاب،

  پارك پره اسباب بازي

  سبزه داره، آب داره

  سايه و آفتاب داره

  درخت داره، گُل داره

  زمين بازي داره

  چه بلبل داره هچمن داره، چ

  پارك مال كيست؟

  پارك مال ماست

  و صداستجاي بي سريه

  بازي خيلي خوبهتاب

  نندازي خدا منو
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  هل بده، ياال ياال

  تا باال باال باال

  هلم بده، وِلم كن

  تا برسم به ابرها

م؟رو تاب چي  

  كبوترم، كبوتر

  زنم، پر پر پر، كالغ پرمي پرَ
  »مصطفي رحماندوست«

  خليج فارس ايران

  هاي گرماين آب

  با ساحل جنوب

  اين آفتاب داغ

  با مردمان خوب
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  از ساليانِ دور

  ستجا براي مااين

  اين سرزمينِ مهر،

  جغرافياي ماست

  جا خليج فارساين

  چون قلب ميهن است

  نامش هميشگي،

  ي من استدر سينه
  »اسدا... شعباني«

  گل محمدي

  يك روز كه پيغمبر

  از گرميِ تابستان

  رفتهمراه علي مي
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  ي نخلستاندر سايه

  ديدند كه زنبوري

  ي خود زد پراز النه

  آهسته فرود آمد

  مبربر دامن پيغ

  بوسيد عبايش را

  دور قدمش پر زد

  بر خاك كف پايش

  ي ديگر زدصد بوسه

  پيغمبر از او پرسيد:

  آهسته بگو جانم«

  طعم عسلت از چيست؟

  »دانم.هرچند كه مي
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  زنبور جوابش داد:

  گويمچون نام تو مي«

  كند از نامتگل مي

  صد غنچه به كندويم

  تا ياد تو را هر شب

  چون گل به بغل دارم

  ح كه برخيزمهر صب

  در سينه عسل دارم

  از قند و شكر، بهتر

  تر ز نبات است، اينخوش

  طعم عسل از من نيست

  »طعم صلوات است اين.
  »افشين عالء«
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  براي ما حالل است

كـرد كـه   زندگي مي فقير يردي ثروتمند، مرددر همسايگي م
داد و كسـي از فقـر او خبـر    اش را بروز نميهرگز نيازمندي

ي فقير آمـده بـود.   فرزند مرد ثروتمند به خانهروزي  نداشت.
آوردند  ها ديگي را كه روي آتش گذاشته بودندذا، آنموقع غ

و مشغول خوردن غذا شدند اما چيـزي بـه كـودك همسـايه     
  ندادند.

تعريف كرد. مرد  و ماجرا را كودك با گريه نزد پدر خود رفت    
ـ ثروتمند، همسايه از  چـرا «ت: ي فقيرش را صدا زد و به او گف

نـه، ايـن   « مرد فقير گفت: »غذاي خود به كودك من نداديد؟
در : «ادامه داد مرد فقير سرش را به زير انداخت و »گونه نيست.

  ذا ـ؟ آن غ خواهي آن را برايت بگويممي اين كار، رازي بود.
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  »الل بود اما براي شما حالل نبود.براي ما ح

شما حـالل اسـت و   اي بر چگونه چيزي«مرد ثروتمند گفت:     
 آن غـذا، از گوشـت  «مرد فقيـر گفـت:    »براي ديگري حرام؟

ي مرداري بود كه براي ما حالل است و براي شما حرام. پرنده
شـت  اي همسايه! حال و روز ما چنان است كه به دليل فقر، گو

  »مان حالل شده است.مردار براي

سـوگند   به خدا«مرد ثروتمند وقتي اين سخن را شنيد گفت:     
مگر اينكه نيمي از مـال و   ام بيرون برويگذارم از خانهنمي كه

او هرچه داشت با مرد فقير تقسيم كـرد.   »مرا قبول كني. ثروت
وقتي مرد ثروتمند مرد، او را در خواب ديدند و از او پرسيدند: 

 »و خداوند با تو چگونه رفتار كرد؟حال و روزت چگونه است؟ «

ـ دلخداوند به«گفت:  ي يهدردي و بـرادري بـا همسـا   يل هم
  »منشل هاديالفضابو«          »نيازمندم، به من رحمت كرد.
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  بهر كسي! نَچاه مك

دل هگر و سـيا حضرت محمد (ص)، مردي بسيار حيله در زمان
كرد و در اين انديشه بود كه از بود كه با آن حضرت دشمني مي

بزند. يك روز  هشان صدمبتواند، به ايشان و ياران هر راهي كه
اش حفـر كـرد و   اي كشيد. چاهي در خانههمراه با زنش نقشه

چـاه را هـم    هاي چاه را پر از خنجر و نيزه كـرد. روي ديواره
يغمبـر (ص) دعـوت كـرد    گاه از پفرش و تشك انداخت. آن

  او شوند. شان، شام ميهماناي از يارانهمراه عدهبه

ي مرد رفتند. ود به خانهول كردند و با ياران خآن حضرت قب    
كه روي چاه قرار داشت،  مرد تعارف كرد تا روي فرش و تشكي

فتند و همراه يـاران نشسـتند و   ا... گشينند. پيغمبر (ص) بسمبن
خانه فكر كرد كه بهتر است كدام در چاه فرو نرفتند. صاحبهيچ

  در غذاي ايشان زهر بريزد تا بميرند.
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ان ريخت. مرد غـذا را جلـوي   نزن مقداري زهر در غذاي آ    
و فرمودنـد:   گذاشت. پيامبر (ص) دعايي خواندنـد  هاميهمان

آن غـذا خوردنـد   همـه از   »ا... بگوييد و مشغول شويد.بسم«
ري كنـد. پـذيرايي تمـام شـد.     هـا تـأثي  آنكه زهر بر آنبي

زن و شوهر تا درِ حياط  (ص) و ياران برخاستند تا بروند.پيغمبر
  ند.ها رفتهمراه آن

ارد اتاق شدند و هرچـه  هاي خانواده كه گرسنه بودند، وبچه    
تي زن و شوهر به اتـاق  وق ها مانده بود خوردند.داخل بشقاب
آلود مـرده بودنـد. مـرد    ها با خوردن غذاي زهرآمدند، بچه

خشمگين با لگد، فرش و تشك روي چاه را كنار زد. ناگهان بـه  
هاي چـاه، بـدن او را   ه و شمشـير داخل چاه سقوط كرد و نيز

تكه كرد. زن كه از كار خود پشيمان بود، شيون كنان و بر سر تكه
  ي! اول ـهر كسـمكن ب اهـچ: « زنان روي زمين نشست و گفت
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  ».خودت، دوم كسي

ردن ديگران، نقشه بكشد يـا  هنگامي كه كسي براي گرفتار ك    
ي و خود دچار همان گرفتار ريزي كند ولي در آخر كار،برنامه

المثـل  با چند ضـرب  شود.مشكل شود، از اين مثل استفاده مي
  مشابه آشنا شويد:

 .چاه كن، هميشه ته چاه است  

 كه خود افتي. نَمك بد مكن كه بد افتي، چه  

 شود.كه به آسياب بردي، خاك نصيبت مي خشت  

 گيري.پس مي با هر دست بدهي، از همان دست  
  »دوستمصطفي رحمان ،گريفوت كوزه«

  تقسيم مواد غذايي

 حصوالت ارزان قيمت بسيار مهم استي مبراي كشاورزان، تهيه

  ر كنار محل زندگي خود وران اهلي را دـانـها جبنابراين، آن
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تواننـد مـواد   كنند. كشاورزان به اين ترتيب مـي نگهداري مي
در تـاريكي   ها معموالًمرغ غذايي را با قيمت كمتري تهيه كنند.

روشـن  هاي گـرم و  ها را در قفسگذارند اما اگر آنتخم نمي
  گذارند.نگهداري كنيم، بيشتر تخم مي

شـوند، مـرغ   هايي كه در مرغداري نگهـداري مـي  به مرغ    
تخـم   270حدود  هاي ماشيني در سالگويند. مرغماشيني مي

كنند، مرغ ها زندگي ميهايي كه در مزرعهگذارند. به مرغمي
تخـم   80هاي محلـي در سـال حـدود    مرغگويند. محلي مي

هاي ديگـر  مرغتر از تخمها گرانگذارند. بنابراين، تخم آنمي
  است.

ي اگر همه غذا در جهان وجود دارد؟ ي كافيآيا به اندازه
ي زمين تقسيم شود، غذاي كافي مواد غذايي دنيا بين مردم كره



 
16

در بعضي  نجام نشده است.كار تا كنون ارسد اما اينمي به همه
ي زمين مانند اروپـا، آمريكـاي شـمالي و    هاي كرهاز منطقه

نيز بيشتر اي خورند و عدهم غذاي كافي مياستراليا، بيشتر مرد
ها در كشورهاي ثروتمند كنند. خانوادهاز اندازه غذا مصرف مي

بـين افـراد كمتـري تقسـيم      كم جمعيت هستند و مواد غذايي
  شود.مي

شرقي مانند آفريقا، جنوب ي زمينكره مدآدردر مناطق كم     
ي عده خورند.ريكاي جنوبي، مردم غذاي كمتري ميآسيا و آم

ايـن   زيادي از مردم اين مناطق، غـذاي كـافي ندارنـد. در   
ها پر جمعيت هستند و غذا بايـد بـين افـراد    كشورها خانواده

  بيشتري تقسيم شود.
  »ترجمه، امير صالحي طالقاني«
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  يحفظ منابع طبيع

زيست و ابع طبيعي، نگهداري و حفاظت محيطمنظور از حفظ من
ـ ريم جهانصورتي است كه نگذامنابع آن به ان نـابود شـود.   م

ي زمـين  ديگري منابع كـره  تر از هر زمانامروزه انسان سريع
ـ   مـي  مانند نفت و چوب درختان را مصرف زايش كنـد. بـا اف

به اين مواد بيشتر و ها ها و اتومبيلجمعيت، نياز شهرها، كارخانه
  يابد.روز افزايش ميها روز بهشود و استفاده از آنمي بيشتر

 نوع اول، مانند درخـت و آب، . بيعي، دو نوع هستندمنابع ط    

ها استفاده شود، هرگز از آن تجديد شونده هستند و اگر عاقالنه
ا ي عاقالنه از اين منابع يعني اينكه درياهشود. استفادهنمي تمام

و رودها را آلوده نكنيم و درختان جنگلي را طوري قطع نكنيم 
  قادر به رشد نباشند. كه ديگر



 
18

نوع دوم منابع، مانند نفت و زغال سـنگ، تجديـد شـونده        
شوند، ديگـر چيـزي از آن    نيستند. هنگامي كه اين منابع تمام

ها ماند. پس بايد در استفاده از آنهاي بعد باقي نميبراي نسل
  ها را حفظ كنيم.اقب باشيم و آنمر

پذير است. براي مثال، ظ منابع طبيعي در خانه نيز امكانحف    
رويد، چراغ را خاموش كنيد. در موقع اتاق بيرون مياز  وقتي

مسواك زدن، شير آب را باز نگذاريد. هرگـز كاغـذ را هـدر    
جاي خريد كاالهاي تازه، ندهيد و كوشش كنيد تا حد ممكن به

  نچه داريد دوباره استفاده كنيد.از آ
  »سپيده عندليب، حسين ياسيني«

  از صدا بشنويد

  واحدي  براي سنجش درازاي چيزها، از    صداي بلند و آهسته
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نـام  گيري وزن هر چيز، از واحدي بهبه نام متر و براي اندازه
گيري شدت صـوت و  اندازه كنيم اما برايكيلوگرم استفاده مي

  كنيم؟از چه واحدي استفاده مي لندي آن،ميزان ب

 »بلدسي«نام شدت يا بلندي صدا را با واحدي بهدانشمندان     

هايتان اگر صدا خيلي بلند باشد و به گوشكنند. گيري مياندازه
بـل اسـت. شـدت    دسي 130آسيب برساند، شدت آن معادل 

  بل است.دسي 20ترين صدا يعني نجوا حدود آرام

بـرق آسـمان شـنيده     ت كه پس از وقـوع رعد، صدايي اس    
شود. وقتي آسمان ابري و هوا طوفاني است، همزمان نـور  مي

شنويد اما وقتـي از محـل   د را ميبينيد و صداي رعبرق را مي
لحظاتي بعـد،   بينيد ونور برق را مي طوفان فاصله داريد، ابتدا

  دليل آن به زمانيي رسد. اين فاصلهداي رعد به گوش ميـص
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  ت كه سرعت نور، بيشتر از سرعت صدا است.اس

است كه در يـك چشـم    سرعت نور چنان زياد    سرعت صوت
رسد اما سـرعت صـوت بـه    ميي دوري هم زدن به هر نقطهبه

كشد نور است و حدود سه ثانيه طول مي مراتب كمتر از سرعت
  فتي معادل يك كيلومتر را طي كند.تا صوت مسا

  »مجيد عميق«

  اساكنان استو

هـاي  ها خويشـاوندان ميمـون  اين بوزينه    كوچك يبوزينه
هاي شبگرد هندي هستند. طول بدن بوزينه و ميمون ماداگاسكار

سانتيمتر است. اين جانور روزها در سـوراخ   23تا  20كوچك، 
دن ش خوابد و به محض تاريكها ميشاخه درختان يا در شكاف

 ي كوچـك، آرام نهشود. بوزيهوا، براي غذا خوردن بيدار مي
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هـايش  هاي بلند و پنجهرود و با انگشتها راه ميالي شاخهبهال
  شود.ها آويزان ميبه شاخه

بينـد.  خوبي ميمان درشتش در تاريكي بهاين جانور با چش    
انگشت شستش قابل انعطاف است ي بزرگ اين بوزينه مانند پنجه
بوزينه با احتيـاط   اين اي بپيچد.پايش را دور تركه تواندو مي

آن را با ديدن و بوييدن تعيين خزد، موقعيت سمت طعمه ميبه
زند. ايـن  سرعت آن را قاپ ميهايش بهبا دست كند. سپسمي

و  شـكل حشـرات  ز جانوران كوچك مانند نوزاد كرميجانور ا
هـاي نـازك و نـرم و    هاي تازه، ساقهها و همچنين برگپروانه
  كند.ها تغذيه ميجوانه

ـ      مارمولك خانگي گرمسيري ك بـزرگ،  طول اين مارمول
ر اين جانور را در خانـه  سانتيمتر است. مردمان بومي، حضو30
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كند و وخيز ميمارمولك كف خانه جستدانند. اين طبيعي مي
سوسك و ساير حشرات را شـكار   رود تا مگس،از ديوار باال مي

  كند.
  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  تاه اما جالبكو

  ده شب تا اذان صبح است. بهترين زمان خواب، از ساعت* 

كار ماهيچه به 72هر كلمه،  انـهنگام صحبت كردن، براي بي* 
  شود.ميگرفته 

روز يـك  نده، در هر دهي پوستي كه آرنج دست را پوشااليه* 
  شود.بار عوض مي

 ها، باعث خـواب رفـتن  ها در بين استخوانگير كردن عصب* 

  شود.دست و پا مي
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 50له هستيد، حدود كه شما سرگرم خواندن اين جمدر حالي* 

جديد جـايگزين آن   هايميرد و سلولتان ميهزار سلول بدن
  شود.مي

م وزن يـك مـرد را ماهيچـه    دوسوم وزن يك زن و يكيك* 
  دهد.تشكيل مي

هاي جهان بيشتر ر مردم سوئد و ژاپن، از ديگر ملتطول عم* 
  است.

  تپد.ميليون بار مي 40لي در طول سال، قلب يك انسان معمو* 

موجـب مـرگ انسـان     كمبود خواب، زودتر از كمبود غـذا * 
  شود.مي

هاي جهـان بـه   تمام تلفن مغز انسان در طول روز، بيشتر از* 
  فرستد.هاي بدن پيام عصبي ميسلول

  »ناصر نثار«
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  زود بگو چيست

  اين غول گُنده تو دلش-

  ره جورواجورخوراكي دا

  گوشت و غذا، ميوه با يخ

  هرچي بخواي، شيرين و شور

  يه اژدها با چندتا سر-

  تو هر سرش فكر خطر

  موناش تو آشپزخونهخونه

  دستتو نزديك نبر

  غول غولك رو دوش من-

  گامبالو و شكم پره

  مداد و پاك كن و تراش
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  خورهكتاب و دفتر مي

  خوانيدي مرداد بها را در نشريهپاسخ چيستان

  شاد باش

 :تواني مـن را حمـام   بابا، تو از مامان خيلي بهتر مي« بچه
بچـه:   »كجا فهميدي؟ البته پسرم، خوب اين را از«پدر:  »كني!

هـايم را  كـرد، كفـش  ان وقتي من را حمـام مـي  چون مام«
  »آورد.درمي

  :شـاگرد:   »كلمب چه بـود؟ ي مسافرت كريستُفنتيجه«معلم
تـر  تر و سـخت كه درس جغرافياي ما مفصل اين بوداش نتيجه«

  »شد!

 دهد مگر يـك  در جسم انسان ورم كند، آزارش مي هر چيز
  كيف پول اوست. چيز و آن هم
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  :اينكه شير گاو سالم بماند چيسـت؟  بهترين راه براي«معلم« 

  »است كه هرچه زودتر آن را بخوريم!بهترين راه آن «شاگرد: 

  :خواهيـد ازش  مي نه!«بچه:  »ت؟!مامان خانه نيس«همسايه
  »بپرسم كجا رفته؟!

  :دانـي نصـف   گيري؟ مگر نمينمي چرا انگليسي ياد«معلم
ترسـم  آقا، مي«شاگرد:  »كنند؟دنيا انگليسي صحبت مي مردم

  »هم بخورد.بگيرم، اين توازن به اگر من ياد

 پايتخت «شاگرد:  »خرطوم پايتخت كدام كشور است؟«م: معل
  »فيل!

  هاي خردادسخ چيستانپا

 برقي.ماكاروني، آيفون تصويري،جارو




