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  خادمان كوچك

خانـه به (ع)حسينود و همه از مراسم عزاداري امامبآخر شب 
ست و زانوهـايش را بغـل برگشتيم. برادر كوچكم يك گوشه نش

كـرده وسكش را بغل كـرد و بغضكوچولو هم عركرد. خواهر
ي ما خانه از آنجا كه مسئول اصلي سر و صداي اي نشست.گوشه

  اين دو نفر هستند، توجه همه به سكوت آن دو جلب شد.

كوچولو رفت و برادر بزرگم هم كنـار سراغ خواهر مامان به    
وچولـو پرسـيد: ككوچولو نشست. تا مامـان از خواهرداداش

او بغضش تركيد. مامـان او را در بغـل  »شده؟دخترگلم، چي«
ي غرورش طاقـت كوچولو با همهگرفت تا آرام كند كه داداش

  نياورد و او هم زد زير گريه.
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كـرديم بـوديم، فكـر مي وضوع تعجب كردهما كه از اين م    
شد. دسـتي بـه  اول آرام كنيم كه بابا وارد صحنه شان رامكدا

دختـرم اآلن بـه مـا «شيد و گفـت: كوچولو كموهاي خواهر
 كوچولو فرصت نداد صحبت بابـاداداش »گويد كه چه شده.مي

زني ها سـينهنگذاشتند ما بچـه«كنان گفت: هقتمام شود و هق
  »ترهاست؟بزرگ فقط مال (ع)ر امام حسينكنيم! مگ

به «كوچولو كه گويي با او دردي مشترك داشت گفت: خواهر    
ما هم اجازه ندادند از عزادارها پذيرايي كنيم. مامان، مگر شما 

؟ پـس چـرا دارددوست  نگفتيد كه خدا خدمت به عزادارها را
 ابا و ما بامامان و ب گرچه »ها را به زور نشاندند؟ها ما بچهخانم

ذر خواستيم اما معلوم بـود دو عاز آن هاي مختلفيگفتن جمله
  شود.به اين سادگي رفع نمي هادلخوري
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هاي امام جماعت مسجد، توجه مـا را فرداي آن روز، صحبت    
من از طرف «نش با شجاعت گفت: او در ابتداي سخنا جلب كرد.

معذرت  (ع)حسيناضران، از عزاداران كوچولوي امامي حهمه
ن عزيـزان اسـت و بايـد خواهم. اين جلسات متعلق به ايـمي

ي زندگي آنان شود. كساني كه اين عزيـزان را سرمشق آينده
خـواهم در اند! اكنون از آقا پسـرها مياشتباه كرده رنجاندند

 د مـا باشـند!بگـل سرسـ زن قرار بگيرند وبين دو گروه سينه

ل دادن قند و ميوه را به پذيرايي مث خطرخواهران هم بخش بي
دختران نازنين من بسپارند تـا آنـان هـم خادمـان كوچـك 

ي خـواهر و بـرادر هاي معصومانهگريه »باشند. (ع)الشهداسيد
دمـان هاي شـما خالوي ما كار خودش را كرد! عزاداريكوچو

  كوچك، مقبول پروردگار باشد!
  »قاصدك«
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  سالم مدرسه

  سالم به ماه مهر و فصل پاييز

  هاي خوب و عزيزبه بچه سالم

  سالم به شاگرد و آموزگار

  زارهاي قشنگ توي سبزهبه گل

  هاي كودكستانسالم به بچه

  آموزاي هر دبستانبه دانش

  براي فرار از جهل و بي سوادي

  برين به مدرسه با شور و شادي

*    *    *    *    *  

  خبرگه خبركالغه مي

  رن سفرپرستوها مي
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  زهحاال كه فصل پايي

  ريزهبرگ درختا مي

  باره نم و نمبارون مي

  وقتي كميهوقت زياد، يه

  خرده سردههوا يه

  برگ درختا زرده

  پاييزه خيلي قشنگه

  ببين چه رنگارنگه
  »مهري طهماسبي«

  نابندان برگح

  دوباره جيب پاييز

  پر از نقل و تگرگ است
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  ي ماتمام كوچه

  نابندان برگ استح

  اگرچه رسم خوبيست

  ناييحت و دس سر

  به قلب كاج كوچك

  ندارد هيچ جايي

  نه اينكه كاج كوچه

  به رسم ايمان ندارد

  عروسي دارد اما

  نابندان نداردح
  »غالمرضا بكتاش«
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  منماجراي آقاي بوگي

من برونـد. آقاي بـوگي خروس و مرغ تصميم گرفتند به ديدن
مرغ، گلدان، سنجاق و تخم ها دوستان خود يعني گربه، غاز،آن

  همراه آوردند. عموي او سوزن را هم بهدختر

من در خانه نبود زيرا هميشه كارهاي زيادي براي وگيآقاي ب    
، غـاز روي آهنتيـر انجام دادن داشت. خروس و مـرغ روي

مرغ روي تاقچه بـاالي ديواري و تخم آب، گربه در بخاريشير
  در منتظر ماندند.

ي را روشـن كـرد، خانه آمد و بخارمن بهوقتي آقاي بوگي    
بشـويد، غـاز  گربه صورتش را چنگ زد. خواست صـورتش را

 دماغش را گاز گرفت. وقتي با حوله صـورت خـود را خشـك

  طرف صورت او پريد.مرغ بهكرد، تخممي
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وقتي روي صندلي نشست، سنجاق به بدنش فرو رفت و وقتي     
فرو رفت. هنگامي كه  داخل رختخواب رفت، سوزن به صورتش

كرد، گلدان روي سرش افتاد. خروس گفـت: مي آنجا فراراز 
  »شود!مي طوري مجازاتده باشد كه اينكر او بايد كار بدي«

  »ترجمه محمد شمس«

  ظرف عسل

و بـا هـم در آن زنـدگي  اي ساخته بودندگرگ و روباه خانه
ها در جنگل، يك ظرف پر از عسـل پيـدا كردند. روزي آنمي

روباه فرياد زد:  »بيا عسل بخوريم.«: گفت كردند. گرگ به روباه
آن را براي ميهمـان نگـه  قدر شكمو نباش، بهتر استننه! اي«

در  هـا عسـل رارگ با نظر روباه موافقت كرد و آنگ »داريم.
  شان مخفي كردند.شكاف درختي نزديك خانه
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ست كمي عسل خوادو روز گذشت. روباه خيلي دلش مي يكي    
روباه از جا پريد و  شان نشسته بودند كهبخورد. آن دو در خانه

روباه  »ببينم كيست. كنم تازنند. من در را باز ميدر مي«گفت: 
برگشـت. گـرگ  در را باز كرد و مدتي بيرون خانه ماند، بعد

خـانم  ي ماهمسايه«روباه گفت:  »زد؟چه كسي در مي«پرسيد: 
ر اطخروم تا بهي كوچكي شده است. من ميخرس، صاحب توله

بـرو، مـن «گفـت:  گـرگ »حق همسايگي به او تبريك بگويم.
  »مواظب خانه هستم.

روباه بيرون رفت و با عجله خودش را به درخـت رسـاند و     
را بيرون آورد. كمي عسل خورد و گشتي در جنگل  ظرف عسل

جديـد را  اسم نوزاد«زد و دوباره به خانه برگشت. گرگ گفت: 
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گفـت:  زدهـايش را لـيس مـيلب كهروباه  »اند؟چه گذاشته
  »آغاز.«

د. دوباره دو روز گذشت. روباه باز هم هوس خوردن عسل كر    
روم ببينم چه كسي پشت در زنند. ميگرگ عزيز! در مي«گفت: 
برگشـت. در را باز كرد، كمي بيرون خانه ماند و  روباه »است.

ي ما همسايه«روباه گفت:  »زد؟چه كسي در مي«گرگ پرسيد: 
 »بگـويم. روم به او تبريكاي شده، ميي تازهببر، صاحب توله

كنم. فرامـوش نكـن ز خانه مراقبت ميبرو، من ا«گرگ گفت: 
  »ي مناسبي براي او ببري!هديه

 نصف عسـلي را كـه درو  سوي درخت رفتروباه دوباره به    

ظرف بود خورد. بعد هم گشتي در جنگل زد و برگشت. گـرگ 
گفـت:  روبـاه »اند؟كوچولو را چه گذاشـته اسم ببر«د: پرسي
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كـه ه روبـا »نصف!؟ چه اسـم قشـنگي!«گرگ گفت:  »نصف!«
  »اسم شيريني است. واقعاً«ليسيد گفت: هايش را ميلب

روز بعد، باز روباه هوس كرد كمي عسل بخورد. سپس گرگ     
زنـد! يكـي در مي«كناري هل داد و گفـت:  را با دستانش به

روباه در را باز  »زند.م ببينم چه كسي در ميروشنوي؟ مينمي
ز او پرسيد: كرد، كمي بيرون خانه ماند و سپس برگشت. گرگ ا

خانم پسـر زرافـه«روبـاه گفـت:  »چه كسي پشت در بـود؟«
ي كوچولو شده. گـوش گفت مادرش صاحب يك زرافهميبود.

كه من بـراي تبريـك كن دوست عزيز! اين آخرين دفعه است 
و بايد اين وظيفـه را هاي بعد تدفعه روم.ها ميايهگفتن به همس
  »انجام بدهي.
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سراغ درخت رفت. ظرف عسل را به روباه از خانه خارج شد و    
ظـرف بيرون آورد و تمام عسل داخل آن را ليس زد و خورد و 

اسم «پرسيد:  گرگ خانه برگشت،خالي را دور انداخت. وقتي به
گـرگ گفـت:  »تمـام!«اه گفت: روب »اند؟نوزاد را چه گذاشته

ر كـه طوروباه به پشت خوابيد و همين »تمام! چه اسم زيبايي!«
اسـم  حقيقتـاً«زد گفـت: مي زد و لبخندهايش را ليس ميلب

  »شيريني است!
  »ايمترجمه احمد خواجه«

  اگر اين منم!

گويند مرد ساده و ناداني پس از طي راهي طوالني و گـذر مي
به شهري شلوغ و پر جمعيت رسيد. با ديدن  ها و صحراهاكوه از

گم خواهم  يت، حتماًهمه جمعدر ميان اين«به خود گفت:  مردم،
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او كه كدويي  »گم نشوم. شد. بايد عالمت يا نشاني داشته باشم تا
  در دست داشت، آن را سوراخ كرد و به گردنش انداخت.

جه شد ديد، وقتي متورا مي دزدي زيرك كه كارهاي مرد ابله    
چيزي  دن خود آويخته است، فكر كرد حتماًكه او كدو را به گر

ه ، دنبال او راه افتاد. ابلكدو دارد. به همين دليل گرانبها درون
كه كدو را به گردن و آرام پيدا كرد و در حالي اي خلوتگوشه

داشت، همان جا خوابيد. دزد به آرامي كدو را از گردن او باز 
  كرد و به گردن خود انداخت و كنار مرد ابله خوابيد.

د ديد، ساعتي بعد، ابله بيدار شد. وقتي كدو را در گردن دز    
 شو! اين تو هستي يا من! اگر اين منم،اي واي! بيدار«فرياد زد: 

  »دنم؟پس كو كدوي گر

رود كه شخصيت كار ميه تمسخر در مورد كساني بهاين مثل ب     
  يعني از  ،شان دارندروت و مقامـال و ثـار خود را از مـبو اعت
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دليل، هـر يـك را از  عواملي ناپايدار و بي ثبات كه اگر به هر
هـاي روحـي د، دچار پوچي و افسردگي و بيماريدست بدهن
شناسم مي هد بگويد، من خودم راشوند. كسي كه بخواشديد مي

شناسم و با اين حرف، در فكر دفاع از ام را مييا مال و دارايي
برنـد. مي كارالمثل را براي او بهاين ضرب خود و مالش باشد،
بينـد و كه كفش خود را به پـاي ديگـري مي براي مثال، كسي

امـا  ،شناسمو آن را مي خواهد بگويد كه آن كفش من استمي
اگر اين مـنم، «گويد اضر به پذيرفتن حرف او نباشد، ميح ددز

  »پس كو كدوي گردنم؟
  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«

  چشم و ابرو

ن را از گرما بدن پستانداران مو دارد. مو، بد    چرا ابرو داريم؟
ا مانعِ از دست رفتن موي سر م كند. براي مثال،و سرما حفظ مي
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كند. درست مثل كاله زمستاني عمل ميمو شود. گرماي آن مي
از گـرد و غبـار و  موي بعضي از نقاط بدن براي محافظت آن

دهـد ذرات مثل موي داخل بيني كه اجـازه نمي حشرات است
غبار وارد مجراي تنفس شود. موي داخل گوش نيز ذرات غبار و 

  اندازد.دام ميكن است وارد گوش شوند، بهحشراتي را كه مم

دهـد. ابـرو انجـام مي كار را بـراي چشـمم همينابرو ه    
رسانند. آسيب ب گذارد ذرات غبار وارد چشم شوند و به آننمي

به چشم و تار شـدن ديـد هاي عرق ابرو از سرازير شدن قطره
  مانند ابرو محافظ چشم است. كند. مژه نيزجلوگيري مي

 و بينايي بسياري از پرندگان    چرا چشم، جلوي سر قرار دارد؟
طـرف  عدي است زيرا چشمان اين جانوران در دوها دو بُماهي

سرشان قرار گرفته و  ها در جلويانسان انچشم سرشان قرار دارد.
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ها را تشخيص دهند و دنيا را سه بعدي ببيننـد. توانند فاصلهمي
ي بسيار قـديم، روي درخـت زنـدگي هادر دوران اجداد ما

ديگر، بـه  يشاخهاي به خهپريدن از شا ها برايكردند. آنمي
به همـين دليـل مـا ها نياز داشتند. شايد تشخيص دقيق فاصله

  ايم.شده »ديد عمقي«داراي

دهند كه با هم از دنيا به ما مي هر كدام از دو چشم، تصويري    
ي متفـاوتي چشم، از زاويه كمي متفاوت هستند. هر كدام از دو

حسي سه بعدي  تصويرها سازند. مغز با تركيب اينتصوير را مي
  دهد.ها ميبراي ديدن به انسان

  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«

  ساكنان عمق اقيانوس

  ول دارد، ـن كه دو متر طـي تـاين ماه      نِ باله زردـماهيِ تُ
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در حال شكار ماهي  شكارچي پر انرژي و سريعي است و هميشه
اهي تن پيرتر هرچه م مركب، ماهي و ساير جانوران آبزي است.

  شوند.تر ميهايش بزرگباله شود،مي

مارهاي دريايي مانند مارهاي خشكي با     زردمار دريايي شكم
تغذيـه، بـيش از  تواننـد بـرايكنند ولي ميتنفس مي شُش
صـورت دريـايي بهساعت زير آب بمانند. ايـن مارهـاي يك

  كنند.هاي چندين هزارتايي در آب شنا ميدسته

ترين انواع نهنگ است و بزرگ اين جانور، يكي از    نهنگ سياه
ترين رسد. اين نهنـگ شـايد سـريعمي متر 20طول بدنش به 

كيلـومتر در  50ها بـا سـرعت تواند ساعتنهنگي باشد كه مي
مدت زيادي  بارال يكسشنا كند. نهنگ نر و ماده، هر دو ساعت

  گذرانند تا نوزادشان را بزرگ كنند.را با هم مي
  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«



 
19

  رايانه

دهنـد. از سازيم، كار خاصي انجام ميهايي كه مياكثر ماشين
شـود. از براي حفر كردن سوراخ اسـتفاده مي ي برقييك مته

سشوار براي خشك كردن موهايمان و از ساعت براي دانسـتن 
تلفي را كارهاي مخ توانندها ميكنيم اما رايانهمي زمان استفاده
  انجام دهند.

انجـام تواند محاسبات رياضي را در مدت كوتاهي رايانه مي    
اش ذخيره كند. همچنين به كمك دهد و اطالعات را در حافظه

ها بـا ريزي كنيم. رايانـهبرنامه توانيم نامه بنويسيم ومي رايانه
 »چيپريز تراشه، ميكرو«نام ستفاده از مدارهاي الكترونيكي بها

  طور دقيق انجام دهند.ي كارهاي ياد شده را بهتوانند همهمي
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كشـي اي رايانه مربوط به طراحـي و نقشههبعضي از برنامه    
ها دسان و طراحـان از ايـن نـوع برنامـهاست. معماران، مهن

توانند حجم زيادي از اطالعات را ها ميكنند. رايانهمي استفاده
هـايي بـا حتـي كتاب ي كوچك ذخيره كنند.يك تراشه روي

اي به بزرگي نـوك انگشـت توان در تراشهزياد را ميضخامت 
  ذخيره كرد.

ما از طريق تايپ كردن كلمات مورد نظـر روي      كار با رايانه
هاي مورد نظـر يا با كليك كردن ماوس روي گزينه صفحه كليد

 بدهيم. رايانه با توجه كاري را توانيم به رايانه فرمان انجاممي

هاي آن ذخيره روي ريزتراشه ها و اطالعاتي كهبه دستورالعمل
هاي دهد. برنامهخواهيم، انجام ميكاري را كه از آن مي شده،
  ي از اهـوعـه داراي مجمـامـت و هر برنـوع اسمتن هـانـراي
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  هاي مختلف است.دستورالعمل
  »يقمجيد عم«

  بخوان و بدان!

 كيلو كاغذ توليد  1000ا ت 500توان از يك درخت معمولي مي
  كرد.

  رسد ولي در واقـع مـايعي مي نظردر ظاهر جامد بهشيشه
  كند.كه بسيار كند حركت مي است

  توان بر اعداد يك تا ده تقسيم كرد بـدون را مي 2520عدد
  آنكه خارج قسمت كسري داشته باشد.

  خورشـيدي در  1285اولين تماس تلفني در ايران در سال
  قرار شد.تهران بر

 از پروتئين شير و گوشت  رغ بيشترـمپروتئين موجود در تخم  
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  است.

 تر از انجير تازه است.مقوي انجير خشك كرده، شش برابر  

 650ت و عفوني كننده استر از مواد ضدنقره، صدها بار قوي 

  برد.نوع ميكروب را از بين مي

  اي نمـك بـردر قديم ارزش نمك بيش از طـال بـوده و از
  .كردندمي نگهداري غذا استفاده

 هايي كه در شهر واشنگتون آمريكا وجود دارد از تعداد تلفن
  تعداد ساكنانش بيشتر است.

  ميالدي در انگلستان منتشر  1840اولين تمبر جهان در سال
  شد.

  روز طول  70باستان، مراسم موميايي كردن مردگان در مصر
  كشيد.مي

  »ناصر نثار«
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  چي بود؟ چي بود؟

  هاخيلي از اين ماشين* 

  مثل ما خونه دارن

  روها اوناراننده

  ذارنتو خونهشون مي

  چه خوب و دوست داشتنيه* 

  غول غولي و آهنيه

  زنه توي هوار ميپَ

  ريم به هر كجاباهاش مي

  ي نارنجييه بقچه* 

  چه جاي گرم و دنجي

  شو زود وا كنيدهبقچ
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  شو پيدا كنيدهسته

  و گردوشال و هويج * 

  نه مو داره، نه ابرو

  سفيده رنگ شيره

  رهخورشيد بتابه، مي

  كارگر نمونه* 

  بره به لونهبار مي

  گندم دونه دونه

  ريز و سياه و زرده

  يه دونه پيدا كرده

  تيغه دارم، دسته دارم* 

  فِرزم و خيلي پركارم

  كنمميهرچي بِدي ريز 
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  عد بخوانيدها را در ماه باسخپ                         كنمدست تو رو جيز مي

  لبخندهاي رنگي

  :انه ي مردم را گرم كردي و خبا اين جغجغه، سر بچه«قاضي
خير آقاي قاضي، آن « دزد: »را با كمك همكارت خالي كردي؟

ها ريختند و مرا همسايه با اين جغجغه گرم كرد و بچه سر من را
  »گرفتند.

  :ويم چرك كرده!كمي هم گل كمي سرما خوردم و«مشتري« 

من تـوي گلويتـان را هـم كيسـه خواهيد كه نمي«كش: كيسه
  »بكشم!

  :مشـتري: »قدر دست نزن.ها اينآقا، به اين يخ«فروشنده 

  »تر است!خواستم ببينم كدام يخكاري نداشتم فقط مي«

  :اولي:  »بيمارستان رواني.«دومي:  »اينجا كجاست؟«اولي  
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اولي:  »بيمار همين بيمارستان.«ي: دوم »د؟كاره هستيشما چه«
  »هستم؟پس من كي«

  :گويـد تـو دهد، ميچرا هر كس چيزي از دست مي«اولي
تر كنم و عجيبمي راستش خودم هم تعجب«دومي:  »دزديدي؟
ي مـن پيـدا ي اموال دزديـده شـده را در خانـهاينكه همه

  »كنند!مي

  :آقا «موز: آشدان »كار كنيم؟براي قطع برق بايد چه«معلم
برق را نپردازيـد، خودشـان  قبض ،اجازه، شما زحمت نكشيد

  »كنند!قطع مي

  :دهي؟گم شده، چرا در روزنامه آگهي نميماشينت «اولي« 

  »عزيزم، ماشين من كه سواد ندارد!«دومي: 

  هاي شهريورپاسخ چيستان

 سماور، دفتر، گاو، كاله، جوجه تيغي.




