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  هي آموزندسفره

ـ وتهمراه مسئوالن مدرسـه، شـب   ها بهاولياي بعضي از بچه  دل
 يهمـاني كرامت و بخشندگي معروف است، مكه به  (ع)حسنامام

مدرسه برگزار كردند. بعد از برگـزاري نمـاز    افطاري در سالن
در سـخنان   امالسـي جماعت، خانم دكتر شمسيان، مـادر همك 

ندان در اين ماه ي اهميت روزه و كمك به نيازمكوتاهي در باره
سر  ي ما و اوليا و مسئوالن مدرسه،عد همهمبارك صحبت كرد. ب

رنگارنگ سـفره،  هاي ي زيباي افطار نشستيم. از خوراكيسفره
افطـار زحمـت زيـادي     ترها بـراي ايـن  معلوم بود كه بزرگ

  اند.كشيده

پـور، شـاگرد   در حال خوردن و صحبت كردن بوديم كه فرج    
   ايـهبچهاز  تاچند  االي سرـبلند شد و ب سكال زرنگو  منظم
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ها گفت و برگشت و سر طرف سفره رفت. آهسته چيزي به آنآن
امـا   ها چـه گفتـه  خواست بفهمم به آنمي جايش نشست. دلم

كار درستي نبود. چند لحظـه   ترهاپرسيدن آن در حضور بزرگ
متوجه شدي «ه گفت: بعد، صفايي كه كنار من نشسته بود، آهست

هاي نگاهم به بچه تا خواستم جواب منفي بدهم، »سأله چه بود؟م
هـاي آشـي را كـه    يكي ظرفها يكيطرف سفره افتاد. آنآن
گذاشـته بودنـد، برداشـتند و آش را تـا آخـر       كاره كنارنيمه

  خوردند.

ها كه متوجه شده بود، كنجكاوي دست از سر يكي از اين بچه    
به مـا گفـت كـه بـاقي      پوررجف«ما برنداشته، به آرامي گفت: 

و گفت كه اگر در ظرف، يك نمونه از اسراف است. ا گذاشتن آش
 ريختـيم، مقـداري از آن در ظـرف   آش كمتري در ظرف مي
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ماند. او يادآوري كرد كه بعضي افراد، همين مقدار آش را نمي
گويد زيرا ما حتـي در  پور راست ميبراي خوردن ندارند. فرج

كسـاني را سـراغ داريـم كـه     ودمـان  خ يكالس و مدرسـه 
ذاي كافي و مفيد براي روزهـاي  ي غان تهيهيشان توهاانوادهخ

 رمضان را ندارند. از كار نادرست خودم متأسـفم و خـدا را  ماه

  »كنم كه اسراف نكردم.شكر مي

ي وع شد تا با درسي كه از ايـن سـفره  ها شرها بين بچهپچپچ    
هاي نيازمند خود راي همكالسيهايي باند، كمكصميمي گرفته

  ي مردم را بيشتر كن!همه يفرهجمع كنند. خدايا! بركت س
  »قاصدك«

  تو ديگر نيستي

  تو ديگر نيستي، اما
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  نماز آخرينت هست

  دعايت هست، روحت هست

  نگاه نازنينت هست

  تو ديگر نيستي، اما

  ميرندكبوترها نمي

  پرستوهاي سرگردان

  گيرندكنارت النه مي

  نيستي، اما تو ديگر

  زيارتگاه پاكت هست

  براي هر كسي چون من

  كه غمگين است، خاكت هست

  تو خوابيدي ولي چشمت
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  به ما آموخت بيداري

  تو قلبت ايستاد، اما

  ها جاريشدي در قلب

  شكستي مثل موج، اما

  درخت سرو و افرا هست

  نشستي از خروش، اما

  صداي موج دريا هست

  تو ديگر نيستي، اما

  ن باقيستصدايت همچنا

  به نامت كهكشان، روشن

  به يادت، آسمان آبيست
  »افشين عالء«
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  آبيدر

و دنگو دنگنگد  

  ش پلنگ،رّغ

  كوه، باشكوه

  دشت، رنگارنگ

  دختران كُرد

  پوششادو پاچين

  ها به لبخنده

  دوشها بهكوزه

  مردمان همه

  گرم كار و كشت

  خاك اورامان
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  بهتر از بهشت

  پيش روي كوه

  هاي شهرخانه

  طر نان و ماستع

  عصرِ آبيدر

هـاي اسـتان   رسـبزترين بخـش  اورامان: يكي از زيباترين و س
  .است كردستان

  اك زنانه كه بلند و رنگارنگ است.پاچين: نوعي پوش

تان سنندج كه بسيار زيبـا،  اي كوهستاني در شهرسآبيدر: منطقه
دسته از كوه ها مردم دستهغروب هوا و ديدني است. و خوش آب

 اي كه محل گردش و تفريح است، با همروند و در منطقهيباال م

  خورند.نان و ماست مي
  »اسدا... شعباني«
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  خروس خردمند

 در و در برده بودجان به زيادي اي كه از بالهايخروس باتجربه

ي مكر روباه شنيده در باره بسياريهاي طول عمر خود، داستان
ـ  روزي در اطراف ده سرسبز و خرم، ،بود بـا   ييتان زيبـا بوس
 هع را ديد و از خود بيخود شد و بهواي مطبو هاي رنگارنگ وگل

وجد آمد و صدا به آواز بلند كرد. روباهي در آن نزديكي، صدا 
سرعت خود را نزديك او به و شنيد و قصد شكار خروس را كردرا 

  رساند.

ـ «درنگ باالي ديواري پريد. روبـاه گفـت:   خروس، بي     را چ
كـه روح را بـه    بود از تونوصد من شنيدن صداي دلترسيدي؟ ق

بايد از اين  آور است. به فرمان پادشاهشاطد و نآورمي در پرواز
بـه حيـوان    پس در اين بيشه، عدالت اجرا شود و هيچ حيواني
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را  به شغال به فرمان پادشاه، شير حق تعرض ديگر آسيب نرساند.
يوزپلنگ هم فكر شكار  خانه شوند وندارد. كبوتر و عقاب بايد هم

است. بيا مـا   آهو را كنار بگذارد. اكنون زمان دوستي و رفاقت
ستي و مهر و صفا بدل كنـيم. مـن   به دو ها راها و نفرتهم كينه

م. مرا مند شواز صداي زيبايت بهره خواهم همنشين تو شوم ومي
  »از اين خواسته محروم مكن.

شـد. روبـاه    دست خيرهبه دور خروس از روباه رو گرداند و    
خـروس   »زنـم. كني؟ من با تو حرف ميكجا را نگاه مي«گفت: 

طـرف مـا   بـه  بينم كه با سـرعت جانوراني را مي«جواب داد: 
هايي دراز. بـا  گرگ دارند با دم و گوش آيند و هيبتي مانندمي

به  زدني چشم بر هم ابدوند، به سمت ما مي هااين سرعتي كه آن
  »!ما خواهند رسيد
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روباه تا اين سخن را شنيد، لرزه بر اندامش افتاد. نگـاهش را      
 از خروس برداشت و سراسيمه به دنبال پناهگاهي گشت تا در آن

ديـد  جاي گيرد و جانش را حفظ كند. خروس كه اين منظره را 
روبـاه   »ها چه جانوراني هستند!نرو، صبر كن ببينم اين«گفت: 
گويي، مشخصات سگ است. من مي هايي كه تواين نشانه«گفت: 
  »ها را مالقات كنم.مايل نيستم آن اصالً

اني اعالم كرده هيچ حيـو  تو كه گفتي پادشاه«خروس گفت:     
بلـه،  «روباه گفـت:   »اي بزند!حق ندارد به حيوان ديگر صدمه

خبر باشند. پادشاه بي ها از فرمانگويم اما شايد سگمي هنوز هم
جـا  اين جايز نيست ايـن  از بايد بروم. بيشاگر چنين باشد، من 

  ادامه داد. روباه فرار كرد و رفت و خروس به گردش »بمانم.
  »منشابوالفضل هادي«
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  مرغابي و ستاره

كـرد و  غابي كنار آبگير زيبايي زندگي ميها پيش، يك مرسال
شد، ساكت و هي از آبگير بود. هرگاه گرسنه ميكارش گرفتن ما

هـا چشـم   به حركت ماهي نشست وآبگير مي اي ازآرام گوشه
ـ  هرگاه يك ماهي روي آب مي دوخت.مي ابي او را آمـد، مرغ
  خورد.گرفت و ميمي

ها بـا  ه كرد، نتوانست ماهي بگيرد. ماهيروزي مرغابي هرچ    
شـد امـا    گريختند. آن روز گذشت و شبزرنگي از برابر او مي

نكه باز هم كنار آبگير اي نداشت جز ايمرغابي گرسنه ماند. چاره
بماند. كمي از شب گذشته بود كه مرغابي در آبِ آرام آبگيـر،  
ماهي زيبايي ديد. تا آن هنگام چنين ماهي را در آبگير نديـده  

  خسته و  چه خوب شد! امروز خيلي«ابي با خود گفت: ـبود. مرغ
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  »توانم يك ماهي خوب بخورم.مي گرسنه شدم ولي اكنون

ه ماهي چشم دوخـت. مـاهي آرام و   ا گفت و بمرغابي اين ر    
خورد. مرغابي خيال كرد كه ماهي از بود و تكان نميحركت بي

اين بـود كـه    خورد.براي همين است كه تكان نمي او ترسيده و
 آرام آرام به ماهي نزديك شـد. مـاهي همچنـان آرام بـود.    

از جايش تكـان نخـورد.    مرغابي سري تكان داد. ماهي باز هم
هم زدن، در ايش را آماده كرد و در يك چشم بـر هبي بالمرغا

آب پريد ولي از ماهي خبري نبود. مرغابي با بال و پر خيس از 
آبگير بيرون آمد. تعجب كرد كـه مـاهي چگونـه از چنـگ او     

حركت شد، ماهي دوباره آرام و بي گريخت. وقتي دوباره آبگير
دسـت  ي بـه مرغابي درون آب پريد اما چيـز بار هم آمد. اين

  نياورد.
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گردنش را تكان داد. ناگهان  مرغابي كه خسته شده بود، سر و    
اهي به آبگير انداخت. آنچه را چشمش به آسمان افتاد. سپس نگ

يك ستاره! عكس يك ستاره در آب بود!  ،كردديد، باور نميمي
فـردا هـم   يد كه فريب خورده است. فـردا و پـس  مرغابي فهم

خيـال   ديد،ديگر هر ماهي را كه مي حاال مرغابي گرسنه ماند.
تا هنگامي كه مرغابي، خوب ديـدن را   كرد يك ستاره است.مي

  نياموخت، گرسنه ماند.
  »محمد ميركياني«

  بيله ديگ، بيله چغندر

ار ـي، در شهري غريب با هم كـجاني و يك آذربايـيك اصفهان
دوست شوند.  صحبت وكردند. غربت باعث شد كه آن دو هممي

كنار هم  شد،آمد و كار روزانه تمام ميمي هر وقت فرصتي پيش
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خود را به ديگري معرفي هاي شهر نشستند و هر يك، ديدنيمي
  كردند.مي

رسيد كه هر كـدام سـعي   ه حدي ميگوها گاهي بواين گفت    
تر از آنچه بود، معرفي هاي شهر خود را جذابكردند ديدنيمي

ـ  «يك روز اصفهاني گفت:  كنند تا اينكه  يهنر مسـگري و قلمزن
طوري كـه  به ،باترين صنايع شهر من است، يكي از زيمسروي 
 گدي در ميدان بزرگ شهر ديدم كارگران سرگرم ساختن باريك

نفـر   50مشغول كار بودند و  آنمسگر داخل  50مسي بودند كه 
زدنـد.  مـي  كارگر قلمزن هم از بيرون، ديگ را نقـش و نگـار  

قدر بلند بود كه كارگرهاي داخل و بيـرون  وارهاي ديگ آندي
به  هازدن و چكشو فقط صداي قلم ديدنديكديگر را نميديگ، 
  »رسيد.شان ميگوش
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يم گرفت چيزي بگويد نوبت به كارگر آذربايجاني رسيد. تصم    
ي ديگ مسي اصفهاني، جالب و عجيب باشد. پـس  كه به اندازه

دن از كشت و كار در آذربايجـان كـه   شروع كرد به تعريف كر
بـه   ما در شهرمان چغنـدرهايي «چنين و چنان است. وي گفت: 

 ي گنبـد درست به اندازه ،آوريم كه بسيار بزرگ هستندعمل مي

دسـت  يك مسجد. هنگام بيرون كشيدن اين چغندرها از خاك، 
كننـد و  خالي مي چندين روز درف چغندر را ارگر اطراك 10كم 

هيكـل،  گاو قوي چندبندند و حكمي اطراف آن ميبعد طناب م
  »ند تا چغندر از خاك بيرون بيايد.كشميطناب را 

ـ      خنان كارگر اصفهاني كه تا آن لحظه سكوت كرده بود و به س
خر چغندر به آ«كرد، پرسيد: دوست آذربايجاني خود گوش مي

اي چـه فايـده   توانيد درسته بپزيد پـس اين بزرگي را كه نمي
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داخـل همـان    ،پزيمدرسته مي اتفاقاً«مرد آذري گفت:  »د؟دار
  »بيله ديگ، بيله چغندر! ،سازيدمي هاي مسي كه شماديگ

خواهيم بگوييم شود كه بالمثل هنگامي استفاده مياز اين ضرب    
اش هـم  كار، نتيجههم دارد و اين العملياين عمل، چنين عكس

 هـاي مشـابه:  لمثـل اين خواهد بود و تعجبي ندارد. ضـرب چن

تخته  انداز را پاداش سنگ است. خدا نجار نيست ولي در وكلوخ
اسـت.  آوازخوان ماهي، قورباغـه   كند.هم جفت ميرا خوب به

  است. »چنين«بيله در زبان آذري به معني ي واژه
  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«

  غذاهاي منجمد

غـذا      ند؟مانذاهاي منجمد، مدت بيشتري سالم ميچرا غ
ها مانند ديگر موجودات زنده، براي است. باكتري داراي باكتري

  شما حدود  يخانهياز دارند. دماي داخل فريزر ن آبات به ـحي
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  درجه سانتيگراد زير صفر است. 15

ريـد، آب درون آن منجمـد و   گذامي وقتي غذا را در فريزر    
كمتـري  سـرعت  با  يا و ها غير فعال شوندشود باكتريباعث مي

مـواد غـذايي را بـا    توان تكثير شوند. براي همين است كه مي
د. براي نگهداري مواد غذايي، كر نگهداري مدت بيشتري انجماد

  هاي ديگري نيز هست.راه

ماهيگيران با خشك كردن ماهي در آفتاب، آن را بـه مـدت       
شـود آب مـاهي   كار باعث مي كنند. اينگهداري ميطوالني ن

ها ديگر نتوانند در آن زندگي كنند. گاهي شود و باكتريخارج 
نمـك   كننـد. سود كردن نگهداري مينمك با گوشت و ماهي را

  گيرد.، آب گوشت را مي»اُسمز«طبق روندي به نام 
  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«
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  هاي پر از جانورمرداب

 تـرين ارند. بزرگوجود د زمين نواحيسياري از ها در بمرداب

واقـع اسـت.    ي آمازون در آمريكاي جنـوبي مرداب در ناحيه
هـاي  آب ها، لجنزارها و نواحي گلي اطـراف ها، مردابباتالق

 ها، زيستگاه طبيعـي انـواع  ها و رودخانهي درياچهسرريز شده

اي اين نواحي قطعاتي متشكل از بركه مختلف جانوران هستند.
ت كه از اف آن اسكوچك و راكد و قسمتي جزيره مانند در اطر

زارهاي پر درخت همراه با چندين جوي نيزارهاي پراكنده و بوته
حـد وسـط    آب روان تشكيل شده است. اين مناطق مرطـوب، 

جوداتي كه در اين نواحي زنـدگي  خشكي و آب است. اكثر مو
 ند، بخزند، شنا كنند و شيرجهوتوانند راه بروند، بدكنند، ميمي
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 هـا بـزرگ  هـا و بـاتالق  در مرداب ن راهايشاها بچهبزنند. آن

  اند.ار شدهسازگ مرطوب ا اين زيستگاهكنند و بمي

هـاي طبيعـي   اين جانوران در تمام زيستگاه    بز كوهي آبي
هـاي انبـوه   هاي سنگي و جنگـل هاي سبز تا تپهآفريقا از دشت

هـا اگـر   آن شـوند. اما هرگز از آب دور نمي،كنندزندگي مي
ونـد و در  دسوي مـرداب مـي  سرعت بهبه ،احساس خطر كنند

ها از جمله ز دشمنان آنبرخي ا شوند.نيزارهاي انبوه مخفي مي
الي و ي پـر از گـل و   و پلنگ، بزهاي كوهي را تا محوطـه  شير
  كنند.فرو رونده، تعقيب مي هاينش

هاي نـرم گياهـان و علـف تغذيـه     از ساقه بز كوهي معموالً    
ني قوي دارد و ارتفاع بدنش تا شـانه بـه   كند. اين جانور بدمي

هاي كيلوگرم است. شاخ 200رسد. وزن آن بيش از مي متر4/1
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حلقه است و رياست گروه  طرف عقب برگشته و حلقهجانور نر به
بـر عهـده    هـا را هاي كوچك آنماده و بچه كوچكي از بزهاي

كـم   هـا هـا و بركـه  رد. هنگام خشكسالي وقتي آب گودالدا
  دهند.تايي تشكيل مي 50هاي انوران گله، اين جشودمي

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  وسايل حمل و نقل

كنيـد؟  ي نقليه استفاده ميرفتن به مدرسه از كدام وسيله براي
 رويد يـا از دوچرخـه اسـتفاده   مي پاي پياده به مدرسه با شايد

بعضي  البته د.شويسوار اتوبوس يا تاكسي مي هم شايد و دكنيمي
قايق  اب كنند كه بايددر مناطقي زندگي مي هم آموزاندانشاز 

، ممكن سفر كنيم دورتر  اگر بخواهيم به مناطق به مدرسه بروند.
يا هواپيماهاي جـت بشـويم. از   السير هاي سريعاست سوار ترن
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ختن هاي بسيار قديم، انسان هميشه در تـالش بـراي سـا   زمان
  تر بوده است.تر و سريعوسايل حمل و نقل به

ن روش بـراي نقـل مكـان كـردن،     نخسـتي     پياده يا سواره
اش را بـر  هاي قديم، انسان بار و بنـه ر زمانروي است. دپياده

كرد. جاي ديگر نقل مكان ميكرد و از جايي بهمي پشتش حمل
ري ساخته شد كه حيوانات آن را اختراع چرخ، گا ها بعد، بامدت
  كشيدند.مي

كردنـد.  مي ها با پارو زدن حركتقايق نخستين    رو و بادبانپا
هـا در هنگـام   راني بادبانهاي بادباني نيز از نيروي پيشكشتي

  كردند.وزش باد استفاده مي

  ن بود كه برادران ـالـ، بهوانورديي نخستين وسيله      هانبال
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، بـالن  يي اتاقك سبداوليه مونگلفيه آن را ساختند. سرنشينان
  يك گوسفند، يك اردك و يك مرغ بودند.

سال پيش مـردم متوجـه شـدند كـه      300حدود     ترن بخار
بـه مراتـب    ي سنگين، روي ريـل هاهاي حامل محمولهكاميون
اننـد از روي جـاده حركـت كننـد.     توتر ميتر و سريعراحت

ها با نيروي بخـار  نخستين لكوموتيوهايي كه موتور آنبراين، بنا
  ي حمل و نقل شدند.د، وارد عرصهكركار مي

  »مجيد عميق«

  منتظر پاسخت هستم

  زيپ يا دكمه داره* 

  ذارهو جيباش ميپول ت

  با اينكه دستا توشه
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  پوشهم اونو ميپاها

  نه رودخونه، نه بركه* 

  نه چشمه و نه دريا

  همه براي شنا

  جابايد برن به اون

  ببين درشت و ريزه* 

  نوكش حسابي تيزه

  يه روزهچكش با اون 

  دوزهها رو هي ميچوب

  بزرگه اون يه عالمه* 

  ها اين روزا كمهاز اون

  بادكنك تو آسمون
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  تو سبدش يه آدمه

  كجاست؟ تو آسمونه* 

  طوفان باباي اونه

  خانم مامانشنسيم

  شونهاين آقا بچه
  ها را در ماه بعد بخوانيدپاسخ

  با هم بخنديم

  :مـي:  دو »ي؟كاره شـو خواهي چهبزرگ شدي، مي«اولي
شوم. سپس به ميل پدرم مهندس و ابتدا به ميل مادرم دكتر مي«

به ميل خودم وارد نيروي هـوايي  بعدها اگر عمري باقي ماند، 
  ».شوممي

  :در : «معلم »ا.ـپنج تا آق« شاگرد: »چند انگشت داري؟«معلم  
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اگر «معلم:  »ده تا آقا.« شاگرد: »دو دستت چندتا انگشت داري؟
وقـت  آن«شـاگرد:   »ست داشتي، چند انگشت داشتي؟رتا دچها
  »داند.مون بودم و ميمون هم كه حساب نميمي

    روزي مردي وارد محل كرايه دادن اسب شـد و از متصـدي
اصطبل خواست كه اسبي را به او كرايه بدهد. متصدي اصـطبل  

شما بايد ولي  ،بفرماييد! اين اسب«به مرد گفت:  اسبي را آورد و
من بـدون   ترسيدچرا؟ آيا مي«مرد:  »را پيش بدهيد.كرايه آن 

نـه! ولـي خيلـي    «صاحب اسب بالفاصله گفت:  »اسب برگردم؟
  »امكان دارد كه اسب بدون شما برگردد.

  پاسخ چيستان هاي ارديبهشت

  زميني، شلنگ، بستني، موز، هزارپا.سيب

 




