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  ميراث گذشتگان

انجام فرا كرديم، سرشماري ميرسيدنش لحظه روزي كه براي
گذرانده بوديم و وقت آن بود  رسيد. سال تحصيلي را با موفقيت
همـراه  هـا بـهعمل كنند. آن كه مامان و بابا به قول خودشان

ها قول داده بودنـد در بچه ترهاي فاميل به مااز بزرگ بسياري
مـا اسـتان مقصـد  ان دسته جمعي به سفر برويم.تابست ابتداي

  شرقي و شهر زيبا و تاريخي تبريز بود.آذربايجان

هاي زيادي در شهر تبريز وجود دارد كه اشياي موجـود موزه    
قتي سـرگرم ها بسيار جالب، قديمي و ارزشمند است. وآن در

توضـيح ها بوديم و آقاي راهنما در حال بازديد از يكي از موزه
به سـخنان او  در موزه بود، چند نفر بدون اينكه شياي موجودا

طرف بودند طرف به آنش كنند، در حال رفت و آمد از اينگو
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و حواس بقيه گرفتند همراه خود عكس مي هايو تندتند با تلفن
كار آنان باعث شده بود كه  اين كردند.حاضران را هم پرت مي

هاي همراه والدين خود را تر فاميل ما هم تلفنهاي كوچكبچه
  پنجره و افراد عكس بگيرند. بگيرند و بدون هدف از زمين، در،

نظمي ناراحت شده ميد شوهر عمه مرضيه كه از اين بيح آقا    
ي قطع كرد و از همه بود، صحبت آقاي راهنما را با عذرخواهي

همـه سـاكت  به او توجه كنند. وقتي تقريبـاً حاضران خواست
هـاي خـوب و دوستان عزيزم، جوان«حميد گفت: شدند، آقا 

فرزندان گل من! اينجا جايي است كه ميراث گذشتگان ما را به 
هستيد، اند. اگر از شما كه در حال عكس گرفتن گذاشته نمايش

بـه  گفت، پاسخي نداريد زيرا اصالًبپرسيم آقاي راهنما چه مي
  »صحبت او گوش نكرديد.
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ند گردشگر خارجي نگـاه كنيـد! به آن چ«آقا حميد گفت:     
شـوقي بـه  اينجا كشور آنان نيست اما دقت كنيد با چه شور و

هـا هـم گـاهي عكـس كنند. آنشان گوش ميسخنان مترجم
شان از حضور در اين موزه، آشنايي با گيرند اما هدف اصليمي

عكـس فرهنگ و تمدن ايرانيان قديم است نه جمع كردن چند 
  »ها.آن بدون آگاهي از محتواي

ميهمانان عزيز! «: آقاي راهنما ضمن تشكر از آقا حميد گفت    
ي كشور و مردم را با گذشته ما كاركنان موزه اينجا هستيم تا شما

ي درخشـان گذشـته آشنا كنيم پس شما هم با آگاهي از ايران
ل كنيد تا نس بار و نياكان داناي خود افتخار خود، به فرهنگ پر
سكوت كامل برقرار شد و همه  »سربلند باشد! بعد نيز خردمند و

عـات با دقت به سخنان آقـاي راهنمـا گـوش داديـم و اطال
  »قاصدك«              ارزشمندي كسب كرديم.
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  به ياد كانون

  خير كانون!يادش به

  آن آشناي ديرين

  آن روزهاي پربار

  آن خاطرات شيرين

  آن روزها كه جانم

  سوخت در تبِ شعرمي

  من بودم و مجله

  بودم و شب شعر من

  در چادري صميمي

  شوق هميشه ماندن

  آن اضطراب شيرين
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  در وقت شعر خواندن

  عطر كتابخانه

  با ميزهاي رنگي

  هاي كوتاهآن سقف

  آويزهاي رنگي

  آن روزهاي سرشار

  از حرف و شعر و مضمون

  خير، اردو!يادش به

  خير، كانون!يادش به
  »افشين عالء«

  هاكاميون مورچه

  يدآقاي مورچه خر

  يك كاميون عالي
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  ريزه تو كاميونمي

  اثاث و فرش و قالي

  سوي سفررن بهمي

  با همه فاميالشون

  خونن با شاديشعر مي

  پشت همون كاميون

  خواد از اوناپليس مي

  كارت ماشين و بيمه

  نويسه براشونمي

  يه عالمه جريمه!
  »ايرودابه حمزه«

  پايتخت شاعران

  شهر شعر و شهر شوقي
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  س و ذوقيي احساچشمه

  شهري از دارا و كورش

  م و خوشرّبا هوايي خ

  سرزمين عاشقاني

  پايتخت شاعراني

  شعر سعدي را تو گفتي

  حافظ را تو سُفتي رّدُ

  شود در دامنت ديدمي

  نقش رستم، تخت جمشيد

  توي نقشه بهتريني

  زمينيدر دل ايران

  با كوير و كوه و بيشه

  زنده باشي تا هميشه
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  پادشاه ساساني.داريوش سوم،     دارا

ترين و نامدارترين پادشاه ايـران كـه اولـين بزرگ    كورش
  دانند.شور حقوق بشر را از او ميمن

در  شيرازي، شاعر نامدار ايران كه الدين سعديمصلح    سعدي
ي بوسـتان و گلسـتان را هاكرده و كتابقرن هفتم زندگي مي

  نوشته است.

ر عزي، نامدارترين شـاراشي حافظ الدين محمدشمس    حافظ
دنيا از بـهسال پس از درگذشت سعدي، در شـير 36ايران كه 

  آمد.

  ل دادن گوهر و مرواريد.قيه از صيكنا    دُر سُفتن

  رين آثار باستاني در استان فارس.تيكي از ديدني    نقش رستم
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كيلومتري شيراز  50 ترين اثر باستاني، دربزرگ    تخت جمشيد
  است.

  »بانيشع ...اسدا«

  زمين شوره، سنبل برنيارد

اي بنـا كـرده و در آن لعهاي از راهزنان، بر سر كوهي قعده
گماشته بودند تا هر كارواني را كه از آنجا عبور كـرد،  ديدبان

حاكمان شهرهاي اطراف با يكديگر مشورت كردند  غارت كنند.
زودتر، شر آن اشـرار را و به اين نتيجه رسيدند كه بايد هرچه 

زيـرا اگـر  ها را از سر رعيت، كوتاه كنندآن ي شومو سايهكم 
دفـع  شـوند ودارتر ميها را نگيـرد، ريشـهي آنكسي جلو
  شود.تر ميشان مشكلمزاحمت

  وه كمين ـاي اطراف در كـقرار شد تعدادي جنگاور از شهره    
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به اطراف قلعه برود  كنند. فردي هم براي كسب خبر از راهزنان
د، به جنگاوران خبر هزنان كارواني را غارت كردنو هر وقت را
  حمله كنند. هادهد تا به آن

هنگام غارت كردنـد و شـب يك روز كه راهزنان كارواني را    
هايشان را از كمر يم و اموال دزدي باز گشتند، سالحهمراه با غنا
ند. وقتـي پاسـي از شـب ها را كنار گذاشتو غنيمت باز كردند

سنگين شد، جنگاوراني كه كمـين كـرده  نشاگذشت و خواب
هـا را بسـتند و پـاي آنبودند، بر سر ايشان ريختند و دست و 

  سحرگاه به خدمت پادشاه آوردند.

در بـين دزدان، ها را صـادر كـرد. پادشاه دستور كشتن آن    
و سال بود. يكي از وزيـران بـا ديـدن او جواني بسيار كم سن
اين پسر «وي را كرد و گفت:  پادشاه شفاعت دلش سوخت و نزد
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اين زودي دست  اي نبرده! حيف است بهاش بهرهاز بهار جواني
با بخشيدن او، بر من كنم از پادشاه تقاضا مي از زندگي بشويد!

  »منت بگذارد!

هر كس «درخواست وزير رضايت نداشت، گفت: پادشاه كه از     
نيست پـس  و بنيادش بر بدي استوار باشد، تربيت پذير كه ذات

ن دزدان سزاوارتر اسـت تـا بخشـش قطع شدن نسل فاسد اي
 وزير به ظاهر سخن پادشاه را پذيرفت ولي همچنان بر »ها.آن

من اميدوارم كه از طريـق «تقاضاي خود پافشاري كرد و گفت: 
ون هنوز چ د درستكار، اين دزد هم اصالح شودبا افرا همنشيني

ود و با افراد صالح بيت شرود كه ترخيلي جوان است و اميد مي
  »همنشين باشد.

   ايجوان، عده عفووزير براي  يهمزمان با درخواست دوباره     
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قـدر اصـرار شـدند و آن صدااز نديمان پادشاه هم با وزير هم
و او را  گذشـت كردند تا پادشاه از ريختن خون جوان راهـزن

ورش ت پري وزير بردند و در ناز و نعمبخشيد. پسرك را به خانه
دار تربيـت او شـدند. در ايـن دادند و استادان معروفي عهده

ربيت پذيري او براي مدت وزير پيوسته از حسن رفتار پسرك و ت
هاي تربيتـي اسـتادان گفت كه شيوهكرد و ميشاه تعريف مي

ور شده است. پادشاه با د كارگر افتاده و بدسرشتي از وجودش
گفت: زد و ميمي آميزخرهاي وزير، لبخندي تمسشنيدن حرف

مـن  گرگ شود، گرچه با آدمي بزرگ شود. زاده عاقبتگرگ«
 كنم آن راهزن، اصالح شود و به فـردي نيكوكـاريكه باور نم

  »تبديل شود.

  صورت مخفيانه به راهزن دو سال گذشت. در اين مدت پسرك    
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عليه وزير، هم پيمان شد  هااوباش شهر، ارتباط داشت و با آن با
زير و دو پسرش را كشت روزي با كمك ساير راهزنان، و تا اينكه

اي كـه در گذشـته مان قلعهها را غارت كرد و در هو اموال آن
اقامت داشت، بساط راهزني برپا كرد. وقتي خبر قتل وزير و دو 

براي ابـراز  طور كهبه پادشاه رسيد، متحير شد و همانپسرش 
درستي كه نـاكس، بـا هب«زد، گفت: تأسف دست روي دست مي
بناي وجودش بـا بـدي و خباثـت  تربيت كس نشود و كسي كه

انسـان سـالم و  ريزي شود، با هيچ روش تربيتي تبديل بـهپايه
  »شود.درستكار نمي

  اردـرنيـبل بـوره، سنـين شـزم

  گردانـع مـخم عمل ضايـدر او ت

  كردن چنان است دانبَ اـنكويي ب

  اي نيك مردانـجد كردن بهـكه ب
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  در حق =جايبه

  »منشابوالفضل هادي«

  دوستان كهنه، دوستان نو

ه شـد چراند كه متوجـمي ي خود را در چراگاهيهلّچوپاني گ
و بـا بزهـاي او  ي او شدندهلّگروهي از بزهاي وحشي وارد گ

 مشغول چرا هستند. چوپان هنگام غروب، بزهـاي وحشـي را

ها گلـه را در آن نگـه شـب ي خود به غاري برد كههمراه گله
چوپان نتوانست  فرداي آن روز، هوا چنان بد شد كه داشت.مي

ها علوفه به آن گله را به چراگاه اصلي ببرد و مجبور شد همانجا
  بدهد.

 نميرندر علوفه داد كه از گرسنگي قداو به بزهاي خودش آن    

تـر گاش را بزرميد كه بزهاي وحشي را اهلي و گلهاما با اين ا
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 ي زيادي ريخت. وقتيها علوفهبا گشاده دستي جلوي آنكند، 

 به چراگاه برد اما بزهاي وحشي هوا مساعد شد، چوپان گله را

گذاشتند. چوپان با يادآوري  به محض رسيدن به كوه، پا به فرار
ها را ناسپاس وحشي، آن پذيرايي مفصل ديروز خود از بزهاي

  ناميد.

، او را تـرك ادند كه درست به همين دليلبزها به او جواب د    
بيش  ما فقط ديروز پيش تو بوديم اما به ما«كردند. بزها گفتند: 
 هستند، توجه كردي. پس معلوم هاست با تواز بزهايي كه مدت

ها ي تو بپيوندند، آنبه گله شود اگر در آينده بزهاي ديگريمي
  »را هم به ما ترجيح خواهي داد.

را بـه دوسـتان ما  ستي كساني كه هنگام آشناييبايد در دو    
خاطر كنـيم. بايـد بـه دهند، احتياطقديمي خود ترجيح مي
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ن بسپاريم زماني كه ما نيز دوستان قديمي اين افراد شويم، آنا
  دهند.به ما ترجيح مي ها رادوستان جديدي خواهند يافت و آن

  »ترجمه حسين ابراهيمي«

  خطرات گسترش بيابان

بينيد كه در آفريقا را در نقشه پيدا كنيد، مياي بزرگ اگر صحر
نام ساحل وجـود دارد. اي بهي جنوبي آن منطقهطول حاشيه

ي نگال تا سـودان ادامـه دارد. منطقـهاين منطقه از شمال س
بود كه سـاالنه  چندان دور، مرتعي سرسبزساحل، در زماني نه

مـروز بـر اثـر باريد اما ادر آن باران مي سانتيمتر 25حدود 
اي از پوشـش محيط زيست، بخش عمده ي نادرست ازاستفاده

  گياهي اين منطقه نابود شده است.

  ا ها دام براي چرا به آنجدر اين ناحيه، ميليون جمعيترشد  با    
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و  ا و درختـان را نيـز قطـعهبرده شدند و عالوه بر آن، بوته
  عنوان هيزم استفاده كردند.به

هاي دام اين منطقه، تحمل اين جمعيت و گلـه واضح است كه    
ميالدي به بعـد،  1960ي ساحل از اوايل دهه اشت. منطقهرا ند

تمام گياهـان در منـاطق  امروزه تقريباً سالي شد.دچار خشك
وسيعي از آن نابود شده و چون ديگر درخت و گيـاهي در آن 

 هاي بيابـانهيچ عاملي نيست كـه از پيشـروي شـن نمانده،

صحراي بزرگ آفريقا ساالنه حدود  گيري كند. به اين دليلجلو
نسـان در يابد. بي شك امي كيلومتر از سمت جنوب گسترش 10

ي ساحل به بياباني خشك و بي حاصل نقش فراوان تبديل منطقه
  داشته است.

  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«
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  جانوران آمازون

ز منقار و چنـد جتمام بدن اين لكلك به    آتشين لكلك سرخ
رنگ سرخ آتشين اسـت. به ي سياه در انتهاي پرهاي دمش،لكه

جنوبي و در سواحل ريكايشرقي آمدر شمال و شمال اين پرنده
هاي سرخ شود. لكلكهاي استوايي يافت ميها و جنگلو باتالق

سـازند و تغذيـه كنند، النه ميصورت گروهي استراحت ميبه
  كنند.مي

رود و بـراي يـافتن هاي كم عمق راه مـيدر آباين پرنده     
ي زند. پرندهبه گِل نوك مي ماهي، حلزون، كرم، قورباغه و مار

ي نر سه هفته بـه گذارد. سپس به همراه پرندهدو تخم مي ماده
هفته پس از تولـد، ها پنج خوابند. جوجهها ميروي تخم نوبت

  كنند.النه را ترك مي
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ر آفريقاي ساكن مرداب د آهوهايين ا    آهوي جنگل باتالقي
هاي كنگو و زامبيا خصوص در رودخانهغربي، بهجنوب مركزي و
هوي ماده اسـت و آ تر ازوي نر كمي بزرگشوند. آهيافت مي

رسد. آهوي مي كيلوگرم 110متر و وزنش به  6/1بهطول بدنش 
سانتيمتر دارد. آهـوي  90هايي به طول و شاخ ترنر، رنگي تيره

  آورد.دنيا ميرد و هر سال يك نوزاد بهه شاخ نداماد

 بـه آب رار از چنگال شير و كفتار خـود رااين آهوها براي ف    

ننـد در آب تواقدر كافي عميق باشد، ميزنند. اگر بركه بهمي
  شان براي تنفس بيرون بماند.بينيهاي فرو بروند و فقط سوراخ

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  از دوچرخه تا موشك

دد و گوناگوني و نقل متع لماز وسايل ح ها در طول تاريخانسان
  ل هر ـن وسايـشر، ايـي بـعلم. با پيشرفت انداده كردهـاستف



 
21

  شود.تر ميتر و راحتروز سريع

اما راندن  دارند جفت چرخ يك هاي دوچرخههمه    دوچرخه
فقط يك چرخ و يك هاي اوليه، بسيار دشوار بود زيرا دوچرخه

  زين داشت.

ي موتوري فقط سه چرخ داشت ي نقليهنخستين وسيله    اتومبيل
هـاي ر داخل آن راحت نبود اما اتومبيلو روباز بود و نشستن د

ها بسيار راحـت و آن مدرن امروزي چهار چرخ دارند و داخل
  جادار است.

ي تورهـاامروز مجهز به مو هاي مدرنترن    السيرترن سريع
جهان، تـرن برقـي  هايترين ترنديزلي هستند. يكي از سريع

  السير است.سريع

هاي دو برادر آمريكايي به نام نخستين هواپيما توسط    هواپيما
معروفند، سـاخته  »برادران رايت«ويلبر و اورويل رايت كه به 
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شد. اين هواپيماي تك موتوره از نوع ملخدار بود. هواپيماهاي 
مجهز به موتور جت هستند. گازهاي داغ كه بـر امروزي  مدرن

شوند، نيروي مي اثر احتراق سوخت از انتهاي موتور جت خارج
  آورند.وجود ميبه پيش برنده

موتورهاي موشكي اسـتفاده  هاي فضايي، ازدر سفينه    موشك
وشـكي تنهـا موتورهـايي هسـتند كـه شود. موتورهاي ممي
  توانند در فضا كار كنند.مي

غـولپيكر، موتورهـاي  هاي مدرنكشتي    هاي مدرنكشتي
كنند. اين با سوزاندن سوخت گازوئيل كار مي ديزلي دارند كه

ي هاهاي سنگين را تـا مسـافتتوانند محمولهمي هاوع كشتين
ها بخشي از بدنـه ها و كشتيطوالني حمل كنند. در اكثر قايق

 زيردريايي بيرون از آب و بخش ديگر آن درون آب قرار دارد.

ها كه هاوركرافتطور كامل زير آب برود، در حاليتواند بهمي
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توانند با سرعت زياد در سطح آب حركت دار ميهاي بالهقايق و
  كنند.

  »مجيد عميق«

  بگو چيست؟

  نه اسبه، نه االغه* 

  هاش چراغهرو دسته

  ديلينگ ديلينگ، چه رنگي!

  چه چرخاي قشنگي!

  شما روي دماغم* 

  سته بوديتنها نش

  ديديخيابونو مي

  هاي دودي!با شيشه
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  پر از گُله، يه باغه* 

  اش توي اتاقهخونه

  تنبلِ ريشه ريشه

  شه هميشهولو مي

  آفتاب و مهتاب داره* 

  حوضاي پر آب داره

  ها توي حياطششب

  تاب دارههاي شبكرم

  يه كوه نور شكسته* 

  دستهتك و دستهتك

  هاشبيه نقره شب

  تو آسمون نشسته
  ها را در ماه بعد بخوانيدپاسخ
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  شادي دسته جمعي

  كارمند اداره طبق معمول دير آمده بود. رئيس او را صـدا
بـه  ا جويا شد. كارمند با نالهكرد و با عصبانيت علت تأخيرش ر

آقاي رئـيس! «و گفت:  كرد اشاره ي خودبسته دست و پاي نوار
رئيس  »ه افتادم.پل 22زرگي به سرم آمده. از يك نردبان بالي ب

رحـم كـرده  عجب، پس خدا«با مهرباني گفت:  دلش سوخت و
كارمند كه خيالش راحت شده بود،  »است، چطور زنده ماندي؟

ن افتادم، براي ي دوم نردبان به زميآخر از پله«يد و گفت: خند
  »همين سالم ماندم.

 گردان داد، موضوع انشا را به شا معلم سر كالس پس از آنكه
هاي ديگـران سعي نكنيد كه از نوشـته«وان نصيحت گفت: عنبه

يكي  »ه را كه درون خود داريد بنويسيد.استفاده كنيد بلكه آنچ
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من بايد آنچـه را كـه درون «اش نوشت: رقهاز شاگردان در و
و  خودم است بنويسم. درون من يك معده، قلـب، كبـد، كليـه

  »ناهاري است كه ظهر خوردم.

  :ترت مهربـان تو نسبت به دوستان كوچكحمد! اگر ا«معلم
هـا در دانـي آنها آزار نرساني، ميباشي و هيچ وقت به آن

هـا گويند از آنآقا! ميبله «احمد:  »كنند؟ر ميفك ات چهباره
  »ترسم.مي

 با ادب و فقيري را ديد كه  فرد فضولي در مسير خود، شخص
آن  »خنـدد.كفش تو مي«اي به پا داشت. به او گفت: پارهكفش 

شخص فضولي  بله! كفش من بي ادب است و هرگاه«فرد گفت: 
  »خندد.تواند خودداري كند و ميميرا ببيند، ن

  هاي خردادپاسخ چيستان

  شلوار، استخر، ميخ، بالون، باد.


