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  شكل كفشم

ي ديگـر از  ادههمراه چند خانوفروردين بود و ما به روز چهارم
 يهمهشيرين دعوت بوديم. وقتي خالهي فاميل براي ناهار خانه

تيم كه صداي ها براي بازي به حياط رفميهمانان آمدند، ما بچه
  شد.تر هم شنيده ميطرفما تا چندتا خانه آن

ها جلب شد. او ا به يكي از بچهبوديم كه توجه م سرگرم بازي    
كرد و ود، نه با كسي بازي ميي حياط نشسته بغمگين در گوشه

هايش بود. دخترخاله كـه از  زد. نگاهش به كفشنه حرفي مي
اش را سراغ او رفت و علت ناراحتي، بهتر استگي ما بزرهمه

تـوانم  كند. نمـي يت ميپاهايم را اذ هاكفش« پرسيد. او گفت:
به پدر و مادرت «خاله گفت: دختر »ها راه بروم.احتي با آنربه

  ترسم مي كشم وت ميـالـخج نه،«كودك جواب داد:  »گفتي؟
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  »سرزنشم كنند.

چرا بايد تو را سرزنش كننـد و چـرا تـو    «خاله گفت: دختر    
كودك گفـت:   »كشي اين مشكلت را توضيح بدهي؟ميخجالت 

هـا  ا خريديم. مـن از آن ها رچندروز پيش از عيد اين كفش«
خوشم آمد ولي مامان گفت كه مناسب پاهاي من نيستند. مـن  

ر شد كفش را برايم بخرد امـا  خيلي اصرار كردم و مامان مجبو
ـ  ها حتماًگفت كه اين كفشراضي نبود و دائم مي اصالً ت را پاي

ي كفـش  خواست كسي در بارهاذيت خواهد كرد. من دلم نمي
ر نبودم از خريد آن صرف نظر بزند و حاض ام حرفيمورد عالقه

  »كنم.

هـا را خريـدي، آن را   روزي كـه كفـش  «فت: خاله گدختر    
تكـان داد امـا از    سـر  به عالمت تأييد كودك »كردي؟امتحان 
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بـا اينكـه   «خجالت سرش را پايين انداخت. دخترخاله پرسيد: 
كودك چيـزي   »كرد، آن را خريدي؟ها پايت را اذيت ميكفش
  و همچنان غمگين بود. نگفت

و مادرت بگـويي   بايد اين مشكل را به پدر«خاله گفت: دختر    
كـن  شود و ممها را بپوشي، پاهايت اذيت ميزيرا اگر اين كفش

جواب مادر و : «كودك گفت »است مشكالتي برايت ايجاد كند.
خاله و آن كودك را هاي دخترما كه صحبت »بدهم؟پدرم را چه 

مادرت بهتر است تا اينكـه  سرزنش پدر و «فتيم: شنيده بوديم، گ
  »ب را بپوشي!هاي نامناساين كفش

ا به بازي خود ادامه داديم، دخترخاله، مشـكل  كه مدر حالي    
درش خيلي ناراحت شد و ها را به مادر آن كودك گفت. ماكفش

كفش ديگري برايش بخـريم. ايـن    اي نيست، بايدچاره«گفت: 
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هـا اسـتفاده   دهيم كه بتوانـد از آن ي ميها را هم به كسكفش
  شما مبارك! نوروز و بهار بر »كند.

  »قاصدك«

  رجبسيزده ماه

  رجبسيزده ماه

  و شورهروز شادي

  تولد امامه

  و سرورهوقت جشن

  رجبسيزده ماه

  دنيا(ع) آمد بهعلي

  (ع) امام اولعلي

  ي خوب خدابنده

  تولدت مبارك
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  امام محبوب ما

  پناهانياي يار ب

  هادوست همه بچه

***     ***     ***  

  ي پاك خداعلي اي بندهيا

  نام تو فخرِ تمام اوليا

  روز ميالد تو شد روز پدر

  مرد حقي، مرد تقوي، اي پدر

  هر پدر نام تو را چون ياد كرد

  باغ جان را تازه و آباد كرد

  چون شدي الگو براي آن پدر

  و هنر باغ جانش پر شد از علم

  مبارك، اي امامروز ميالدت 
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  و پسرها، والسالم بر پدرها
  »مهري طهماسبي«

  شبديز

  يك چشمه جاري شد

  از كوه داالهو

  احساس من را برد

  تا دامن شاهو

  در بيستون اما

  احساس من گل كرد

  كماني رارنگين

  در آسمان، پل كرد

  در طاق بستان بود

  انگيزاسبي شگفت
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  تا ديدمش، قلبم

  از غصه شد لبريز

  با من گفت:آن اسب 

  زيبايم شبديز«

  كي كنده اين يالم

  »ايم؟!كي كنده اين پ

  كوهي در استان كرمانشاه. =هوداال

  كوهي در استان كرمانشاه. =شاهو

  اثري باستاني سر راه كرمانشاه. =بيستون

  اثري باستاني در نزديكي كرمانشاه. =طاق بستان

ـ پرويز، پادشاه ساساني كه بـه اسب مشهور خسرو =شبديز گ رن
  شب، سياه بوده است.

  »اسدا... شعباني«
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  سيم ترمز

  اين جوجه اردك

  با اون دوچرخه

  هي داره تويِ

  چرخهكوچه مي

  رهدستي مييه

  رهدستي ميدو

  پاهاشو گاهي

  گيرهباال مي

  خبر نداره

  از سيم ترمز

  رهه ميبا كلّ
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  ي رزتو باغچه
  »ايرودابه حمزه«

  جادوي دزدي

ي مرد ثروتمندي بام خانهبر پشت ،شبي دزدي با همدستان خود
ها بيدار شد. آهسته اي آنخانه با شنيدن صداي پرفت. صاحب

را بيدار كرد و ماجرا را به او گفت و از او خواست بـا   همسرش
كه دزدان بشنوند، با او صحبت كنـد و بـا    طوري صداي بلند،

ن كه اين ثروت زياد را از كجا آورده است؟ ز اصرار از او بپرسد
از اين سؤال بگـذر  «آن سؤال را از شوهرش پرسيد. مرد گفت: 

ي مردم بـه  به تو بگويم و كسي بشنود، همه كه اگر راست آن را
  »شوند.رازم آگاه مي

مـن  «زن دوباره با اصرار زياد سؤالش را پرسيد. مرد گفت:     
براي خـودم اسـتادي   اين ثروت را از دزدي جمع كردم زيرا 
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ي هاي مهتابي كنار ديوار خانـه دانستم كه شببودم. وِردي مي
م. سـپس  لَوم، شَولَگفتم: شَبار ميايستادم و هفتثروتمندان مي

و با يـك حركـت، روي بـام     زدمدست در روشنايي مهتاب مي
  ايستادم.رسيدم و كنار نورگير ميمي

كـردم و از راه  بار ديگر، آن كلمه را تكـرار مـي  هفتسپس     
بار ديگر كه پريدم. بعد هفتبه داخل خانه مي بورود نور مهتا

 و جواهرات خانه، پـيش چشـمم جمـع    ي ثروتگفتم، همهمي

داشتم. سپس با از آن برمي خواستم،شد و من هراندازه ميمي
پريدم و خانـه را  ديگر آن ورد، از نورگير باال مي بارگفتن هفت

د و نه كسي ديخاطر اين ورد، نه كسي مرا ميكردم. بهمي ترك
ثروت روي هـم جمـع    كرد تا اينكه اينبه من سوءظن پيدا مي

  »بادا اين ورد را به كسي بياموزي.شد. اما م

  اد شدند. پس از ـبسيار ش ن مطلب را شنيدند،ـدزدان كه اي      
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اند، رئيس دزدان قتي گمان كردند اهل خانه خوابيدهساعتي، و
ل نورگير گذاشت. پـا در  و پا داخ »شولم، شولم«گفت:  بارهفت

نورگير گذاشتن همان و با سر به داخل خانه افتـادن، همـان!   
گفت: زد و  دزدبر سر  ،خود را برداشت دستيخانه چوبحبصا

ام. حاال دست آوردهام تا اين ثروت را بهي عمر كار كردههمه«
 اتپشتيآن را در كوله خواهي يك شبهخبر، ميتوي از خدا بي

من همان ناداني «دزد گفت:  »ببري؟ بگو ببينم كيستي؟ بريزي و
 هـم آلن بايـد چوبـت را   و ا مخورد هستم كه گول سخن تو را

  »!مبخورد
  »منشابوالفضل هادي«

  چشم پزشك

ديد، با پزشكي قرار گذاشت در پيرزني كه چشمانش خوب نمي
صورت بهبود، دستمزد او را بپردازد. پزشك درمان را با ماليدن 
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ه چشمان پيرزن شروع كرد اما او هر بار كه به چشـمان  ب مرهم
شمان پيرزن بسـته بـود،   ماليد، از آنجا كه چپيرزن مرهم مي

  دزديد.يكي مياش را يكيوسايل خانه

دزديد، بـه او گفـت كـه     پزشك وقتي تمام وسايل پيرزن را    
تا دستمزدش  درمان چشمش به پايان رسيد است و از او خواست

حاضر نشد دستمزدي را كه قرار گذاشـته   اما پيرزن را بپردازد
خود  بود بپردازد. پزشك او را به دادگاه برد. پيرزن در دفاع از

دسـتمزد پزشـك را    بهبود، گفت كه قول داده است در صورت
كه اكنون چشمان او از قبل هـم بـدتر شـده    بپردازد در حالي
را رمان پيش از آنكه پزشك د«دادگاه گفت:  است. او به قاضي

ديدم اما اكنون ديگر ام را ميشروع كند، من تمام وسايل خانه
  »توانم ببينم.ها را نميآنيك از هيچ
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امشروع هستند كـه  مد نآدربرخي از مردم چنان اسير كسب     
كننـد،  داليلي كه عليه خودشان فراهم مـي  يگاه حتي متوجه

  نيستند.
  »ترجمه حسين ابراهيمي«

  نون نشينيي مجاگر در ديده

گويند يكي از حكمرانان عـرب، از عالقـه و عشـق شـديد     مي
را به حضـورش   مجنون به ليلي خبردار شد. دستور داد مجنون

بياورند تا تعريف ليلي را از زبان او بشنود و بفهمـد كـه چـرا    
اسـت، از   مجنون عاشق ليلي است و با اينكه باسواد و ثروتمنـد 

  عشق او سر به بيابان گذاشته است.

مجنون در حضور حكمران عرب، تعريف بسياري از ليلي كرد     
مند شد و دستور داد او جا كه حكمران به ديدن ليلي عالقهتا آن
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حضورش بياورند. وقتي ليلي آمد، حكمران ديد كه او را هم به
د. او رو بـه  اي معمولي دارو سياه چهره است و قيافه زني الغر

همه ديوانگي بـراي  اين همه تعريف وآن«و گفت:  مجنون كرد
نشيني،  ي مجنوناگر در ديده«مجنون گفت:  »چنين زني است؟

  »غير از خوبي ليلي نبيني.به

بـه  شود كه عاشقانه ي كسي گفته ميالمثل در بارهاين ضرب    
همـه  هايي را كـه  ها و زشتيكسي يا چيزي عالقه دارد و بدي

  بيند.بينند، او نميمي
  »دوستمصطفي رحمان«

  تار عنكبوت

عنكبوت با تارهـاي   شود؟را عنكبوت در تار خود زنداني نميچ
كند سوي خود دعوت ميسازد. بعد مگس را بهخود اتاقكي مي



 
16

مگس  »آيي تا از تو پذيرايي كنم؟چرا به اتاقم نمي«گويد: و مي
كه عنكبوت خودش راه فرار  داندخورد و نميبيچاره فريب مي
ي عنكبـوت  داند. مگس تا قـدم بـه خانـه   مي از تارهايش را

شود و خوراك لذيذي بـراي  مي ي او گرفتارگذارد، در تلهمي
  آورد.مي ميزبان خيانتكارش فراهم

به همين دليل، مگـس   بخشي از تار عنكبوت، چسبناك است و    
عنكبـوت در   پاهاي خود اندازد. اكنون ببينيم چرارا به تله مي

تند: كند؟ عنكبوت تارهاي گوناگوني ميميان تارهايش گير نمي
اختن شكار و برخـي ديگـر   اند براي به دام اندبرخي چسبناك

ي محكم كردن تارهاي ديگـر بـازي   هاي چرخ را برانقش پره
هنگـام راه   شناسد وخوبي اين تارها را ميبه كنند. عنكبوتمي

  به تارهاي چسبناك نخورد. هرفتن، مواظب است ك

  »نزميهاي ايراني بچهنشريه«
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  شوييخشك

ر آن شويي، روشي براي تميز كردن پارچه اسـت كـه د  خشك
ايـن روش   شـود. آب، از مايعات ديگري استفاده مـي  جايبه

نـام دارد.   »خشـك «دليل استفاده نكردن از آب، وشو بهشست
شويي نسبت خشكآيند. دست ميبه شويي از نفتمايعات خشك

  هايي دارد.وشوي متداول با آب و صابون، مزيتبه شست

ها مانند روغن و گريس شويي بسياري از چركمايعات خشك    
هاي عادي قادر به كنند كه صابون و شويندهدر خود حل مي را

هاي در تميز كردن پارچه شوييها نيستند. خشككردن آن تميز
ايي كه رنگ ثابت ندارنـد، مفيـد   هلطيف و گرانقيمت يا لباس

  است.

  ي ـويـشرا فقط وقتي كه الزم است، به خشكايتان ـهلباس    
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شويي مواد خطرناكي هستند كه آب و هوا ببريد. مايعات خشك
شـوند و نفـت   كنند. اين مواد از نفت ساخته مـي مي را آلوده

  نيست. منبعي تجديد شونده
  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«

  هارد ماشينكارب

ها براي ما كارهاي كنيم و آنها استفاده ميما هر روز از ماشين
هـا  در منـزل، ماشـين   دهنـد. آوري انجام ميفراوان حيرت

شويند ها را ميظرف كنند.شويند و تميز ميهاي ما را ميلباس
هـا و  مانند اتومبيلهاي بزرگ كنند. ماشينو خانه را جارو مي

هـاي  برند. حتي ماشـين جاي ديگر ميجايي بهاز  ها ما راترن
كند. در مي ها به ما كمكتر در احداث جاده و ساختمانبزرگ

داريـم،   مان نيازهايي را كه در زندگيها چيزها ماشينكارخانه
   لـرا شام اهواپيمتا يك  بازياسبابكنند كه از يك د ميـتولي
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  شوند.مي

هـايي  ماشـين  ترينپيكرغولها نفتكش    پيكرهاي غولكشتي
ها چنان امروز ساخته است. بعضي از نفتكش هستند كه بشر تا به

ها به بزرگي پنج زمين بازي فوتبال ي آنطويل هستند كه عرشه
  است.

ها به مراتـب  موتورهاي آن هايي كهماشين    هاي قويماشين
 كارها را بههايي هستند كه انسان خودش آنقدرتمندتر از آن

باز  اي از حركتكنند و لحظهمي تر كاراندازد، خيلي سريعمي
  ايستند.نمي

  »جيد عميقم«

  غرش در حيات وحش

  هاي اهلي و هزاران گـس ها و نيزالـها، شغاهـها، روبرگـگ
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آينـد، از انـواع   مـي  وجودها بهاز توليد مثل آن اي كهگونه
ند اما سـاير  كنزندگي مي ها تنهاسانان هستند. اكثر روباهسگ
ي نـر  ت گروهي و با راهنمايي يك سـركرده صوربه سانانسگ

غريدن و  ها با پارس كردن، زوزه كشيدن،آن كنند.زندگي مي
كننـد و  ديگر با يكديگر ارتبـاط برقـرار مـي   بسياري اصوات 

  دهند.مي شان را نشانهاي مختلفحالت

 پر قدرتشـان توانند تمام روز را روي پاهاي بلند و ها ميسگ    

زانـو  ي خـود را بـه  وند و در نهايت طعمـه حالت يورتمه بدبه
 سانان گوشتخوار هستند امـا بسـياري از  ي سگدرآورند. همه

ها، حشرات ي ديگري مانند نوزاد حشرات، كرمها از غذاهاآن
 از نوادگـان  هاي اهلـي احتمـاالً  كنند. سگو توت استفاده مي

  سال پيش هستند.هاي خاكستري چندين هزار گرگ
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تـرين گونـه از   گرگ خاكسـتري فـراوان      گرگ خاكستري
هاي زارها و كوهها، بوتهها در جنگلسانان است. اين گرگسگ
ها و آهوها، خرگوش هاكنند. آنين زندگي ميشمالي زمينيمه
  كنند.نيز تغذيه مي هاكنند و از توت و ميوهها را شكار ميموش

  »مهرزاده مينانژاديقه ابراهيمي و صد«

  نام كشورها

  گفتند.به پادري بافته از الياف نخل مي جيبوتي:* 

  چاد: درياچه* 

  »دان«دانمارك: مرز قوم * 

  ها، سپيدانروسيه: كشور روشن* 

  هاروماني: سرزمين رومي* 

  ژاپن: سرزمين خورشيد تابان* 
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  ي باشكوهسريالنكا: جزيره* 

  سوييس: سرزمين مرداب* 

  سياهان سودان:* 

  سوريه: سرزمين آشور* 

  ون: كوه شيرئسيرال* 

  شيلي: پايان خشكي، برف* 

عراق: شايد از ايراك، به معناي ايران كوچك گرفتـه شـده   * 
  باشد.

  عربستان: سرزمين بيابان گردان خوشبخت* 

  فرانسه: سرزمين قوم فرانك* 

  رود اردن فلسطين: يكي از اسامي قديم* 

  ي قرقيزيل قبيلهقرقيزستان: سرزمين چه* 

  قزاقستان: سرزمين كوچگران قزاقي* 
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  قطر: باراني* 

  كاستاريكا: ساحل غني* 

  ي زبان سرخپوستيكانادا: دهكده* 
  »ناصر نثار«

  جواب بده

 خودش شكل چيه؟ ليف  

  ده، پيفكثيفش بو مي

  و هم راستدوتاست هم چپ

  جور لباس پاهاستيه

 قل قالنهقلقل  

  سبز است و نوبرانه

  ترش است و آبدار است

  سوغاتي بهار است
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 نه تنگ و نه گشادند  

  ي شادنددوتا لنگه

  ال انگشتي و ساده

  بپوش برو پياده

 دوتا شيشه، دوتا دسته  

  روي بيني نشسته

  يه ويترينِ قشنگه

  براي چشم خسته

 قدش بلنده، الغره  

  رفيق خوب دفتره

  سواد نداره اصالً

  كارش چيه؟ نوشتن

 لش نرمو ددلش گرم  
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ردلش پر شد از پنبه و از پ  

  خوابه زير سرمي

  شه از سرپف مي
  ها را در ماه بعد بخوانيدپاسخ

  بهارخند

 ش تلفن كرد و و به دوست مردي صورتش را با دستانش پوشاند
مرد  »شناسم.نه، نمي« اكبر گفت: »شناسي؟اكبر! مرا مي«گفت: 

  » چطور؟حاال«صورتش برداشت و گفت: از روي  دستش را

 جاي بالش زير سرش گذاشت و به ي بخاري رااي لولهديوانه
سرت كه اين«او را ديد، گفت:  خوابيد. وقتي رئيس تيمارستان،

كنيـد،  اشـتباه مـي  «ديوانه خنديد و گفت:  »ورد؟آرا درد مي
  »ام.پنبه ريخته داخلش
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  :شسـته بـه   ديروز يكي از شاگردانم با صورت نَ«معلم اولي
 حتماً«معلم دومي:  »خانه برگرداندم.ه بود، او را بهه آمدمدرس

 نه جانم! امروز«معلم اولي:  »امروز خيلي تميز به مدرسه آمد؟

  »به مدرسه آمدند. ي شاگردانم با صورت نشستههمه

  :دومي:  »شود؟هويج باعث تقويت بينايي مي نظر توبه«اولي
ام كه عينك به چشـم  يدهحال خرگوشي ندزيرا تا به بله، قطعاً«

  »زده باشد.

 ي خورم، به اندازهمن چون گوشت گاو مي«ي اولي: ديوانه
من بـا وجـود    عجيب است!«دومي:  »نر قدرت دارم! يك گاو

  »خورم، هنوز شنا بلد نيستم.هي ميآنكه چهل سال است ما

  هاي اسفندپاسخ چيستان

 الكپشت، زنبور، كدو تنبل، عصا، قارچ، داس.




