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  ميهماني كه ميزبان است

است، به  (ع)رضاشهادت امامبه مناسبت آخرين روز ماه صفر كه 
ران زيادي بـه مشـهد آمـده بودنـد مقدس رفتيم. زائ مشهد

ها هـم پـر از جمعيـت بـود. وقتـي طوري كه حتي خيابانبه
كردند م، مامان و بابا دائم يادآوري ميخواستيم به حرم برويمي

  كنيم و مراقب هم باشيم.كه يكديگر را گم ن

و بابـا داشـت زيارتنامـه  ديموبـ ها نشستهحندر يكي از ص    
هـاي خانواده داديم. در اطراف مـاما هم گوش مي خواند،مي

اندند، گروهي دعا و زيارتنامـه خوزيادي بودند. بعضي نماز مي
صـحبت  (ع)رضاهم آهسته با خدا يا با امام ايخواندند، عدهمي
  كردند.گريه مي و برخي همكردند مي

  ود، گفت:ـزرگم نشسته بـهر بواـه كنار خـكوچولو كداداش    
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ان دعوايشـان كنند؟ مامانشـها گريه ميخواهرجان! چرا اين«
 عزيزم! بعضـي نه داداش«خواهرم گفت:  »اند؟كرده يا گم شده

قدر خوشحال هستند آن (ع)رضااز اين افراد، از آمدن پيش امام
هشـتم مها هم مشكالتي دارند و از اماكنند. بعضيمي كه گريه

حـل و  هادا برايشان دعا كند تا مشكالت آنخواهند پيش خمي
  »دلشان شاد شود.

 آبجـي،«كرد گفت: هايش را پاك مياشك كه كوچولوخواهر    

آمـدم. آيـا  (ع)اـرضـامـمن هم خيلي خوشحالم كه پيش ام
بلـه دختـرم! «گفـت:  مامان »آيد؟ي ما ميهم به خانه امـام

يشـان را هشتم هميشه پيش ما است و حتي در خانه هم اگر اامام
كنـد. شـنود و بـراي مـا دعـا ميصدا كنيم، صداي ما را مي

ن مردم و كشور ما هشتم از شهر مدينه به ايران آمد و ميهماامام
ما خودمـان را  يداست و همهي خبهترين بنده (ع)رضاامام شد
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خودمـان  يخانهحبو صاحضرت را ميزبان يشان و آنميهمان ا
  »دانيم.مي

مان يخانهخواهم با صـاحبمي من هم«كوچولو گفت: برادر    
بـزرگم برادر »بـري؟مي صحبت كنم! داداشي، مرا كنار ضريح

كنار ضـريح  بت كردن با امام، نياز نيست حتماًصح براي«گفت: 
 تـوانيجـا ميضـريح شـلوغ اسـت، همين بروي. وقتي كنار

  »خواهي بكني.هر دعايي مي هايت را به ايشان بگويي وحرف

گرفت. يك كتـاب زيـارت را  كوچولو كمي از ما فاصلهبرادر    
 مـن كـهزدن. باز كرد و آهسته شروع كرد به حرف جلوي خود

رضا! دعا كـن بابـا و امام«گفت: شنيدم كه مي بودمسرش پشت
آهسـته  »ن هم پسر خوبي باشـم.باشند و م مامانم هميشه سالم

  »آمين!«گفتم: 

   شمع (ع)اـرضرم امامـه بعد، گروهي از خادمان حچند دقيق    



 
5

ي مخصـوص شـب ها خطبهصف كشيدند. يكي از آن در دست
 (ع)ي حاضران به احترام امامرا خواند. همه (ع)رضاشهادت امام

اهرم كردند. در آن لحظه به حرف خوايستاده بودند و گريه مي
 زا يكـي ،ي هر كدام از مردم دليلـي دارديهفكر كردم كه گر
هشتم، خيلـي تش. امامديگري براي حل مشكال شادي زيارت و

  دوستت دارم!
  »قاصدك«

  جريمه

  گرگه يه تاكسي داره

  آد سوارهداره مي

  بزي جان تو جادهبز

  ره پيادهداره مي

  آد كنارشگرگه مي
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  تا بكنه سوارش

  پليس راهنمايي

  جاييآد از يهيدرم

  رهسراغ گرگه مي

  گيرهزود راهشو مي

  گرگه نداره بيمه

  بايد بشه جريمه
  »اسدا... شعباني«

  پليس

  توي خيابون

  ماشين زياده

  راهسرِ چهار

  پليس ايستاده
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  ستطرف بستهاين

  طرف بازهاون

  خيابون خيلي

  تنگ و درازه

  كنار پليس

  سه تا چراغ هست

  پليس، سوتشو

  گرفته در دست

  راهنمايي او

  رو كنه مامي

  كنهآروم مي

  خيابونارو

  خيلي ممنونيم
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  او هميشهاز

  او، شهر مابي

  شهخيلي بد مي

  »جعفر ابراهيمي«

  آرزو

  شد بچه بودم غمي نداشتمكاش مي

  ذاشتمهم ميشبا راحت چشامو رو

  ديدمخوابيدم خواباي ساده ميمي

  ديدمآدمارو، همه آزاده مي

  ي بود و نه درديتوي دنياي قشنگم، نه غم

  ي سردينه دل تنگي و نه خونه

  هاواسه من ديدني بودن شاپرك
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  هاكشيدن سوي گلوقتي كه پر مي

  تاختممي سوار اسب خيالم تا دل ابرا

  ساختمها خونه ميميون ستاره

  ي خورشيد زيباشدم همسايهمي

  رفتم توي دريااز تو آسمون، مي

  كردممثل ماهي توي آب سفر مي

  كردمم درياها گذر ميواز تم

  ترا نداشتمخبر از جنگ بزرگ

  كاشتمها گل اميد ميتوي سينه

  ي مهر و وفا بودرو لبام ترانه

  پر از عشق خدا بود كمكوچ دل
  »مهري طهماسبي دهكردي«
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  الدين و مرد غريبهنصر

انش دراز كشـيده بـود و الدين، كنار تاكسـتنصرروزي خواجه
ي غبـارآلود پـيش ر در جـادهكرد. مردي از دواستراحت مي

شد تا اينكه به خواجه رسيد. سالم كـرد و آمد و نزديك ميمي
ش بلند خواجه از جاي »تا دهكده چقدر راه مانده است؟«: پرسيد

انداز كرد ولي جوابي به او نـداد. بر شد. مسافر غريبه را كامالً
يعني چه؟ اين مرد «غريبه كه تعجب كرده بود، با خودش گفت: 

  »ر! بهتر است دوباره از او بپرسم.احمق است يا كيا 

چقدر بايد راه بروم تـا بـه «تري فرياد زد: پس با صداي بلند    
 خواجه باز هم جـوابي نـداد. غريبـه »ي بعدي برسم؟دهكده

گويم با تو هستم! مي شنوي؟مگر نمي«خشمگين شد و فرياد زد: 
خواجه باز هـم چون  »يگر بايد بروم تا به دهكده برسم؟چقدر د
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هاي محكم و با قدم سكوت كرد، مسافر با عصبانيت از او دور شد
  راه افتاد.

او را تماشا كرد و بعد گفـت:  الدين كمي راه رفتننصرخواجه    
ديگـر بـه دهكـده  يدقيقـهطوري راه بروي، پنجهمين اگر«

خوب، چرا از اول «غريبه برگشت و با تعجب پرسيد:  »رسي.مي
آن «خونسـردي جـواب داد:  خواجه با »نگفتي؟من  اين را به
دانستم تو با چه سـرعتي راه توانستم بگويم زيرا نميموقع نمي

  »ه رفتنت را ديدم، فهميدم و گفتم.روي اما وقتي رامي

خواجه آفرين  ذكاوترا شنيد، به هوش و مرد غريبه وقتي اين    
و  راز كشـيدگفت و به راه خود ادامه داد. خواجه هم دوبـاره د

  مشغول استراحت شد.
  »محمد شمس«
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  ي عنوانتشنه

ته و حاجي شده بود، همه بـه او نام علي كه به مكه رفشخصي به
او دوستي قديمي داشت كه مثل گذشـته  .»عليجحا«گفتند: مي

علي يعني كرباليـي علـي. مثـل كل ،»عليلكَ«گفت: به او مي
ي شـده! آقا، حـاجقبول نداشت كه علي اصالً اينكه اين دوست

بايد «ي عنوان حاجي بود، پيش خودش گفت: علي كه تشنهحاج
  »ام!رفيقم يادش بماند كه من حاجي شدهكاري بكنم تا 

يك شب شام مفصلي تهيه كرد و رفيقش را دعوت  ،براي همين    
كردنـد.  و با هم صحبت كرد. بعد از اينكه شام خوردند، نشستند

ي توانسـت، كلمـه اش كشاند و تاحاجي صحبت را به سفر مكه
در راه حجـاز، «گفت: كار برد. او ميرا براي خود به »حاجي«

شكست. آمدند و به من گفتنـد:  يك نفر سرش به كجاوه خورد و
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 اي، به اين پنبهز آن روغن عقربي كه همراهت آوردهعلي، احاج

همه گفتند:  ب شد.روي زخم، فردا خو بزن. بعد آن را گذاشتند
  »لي كه جان اين مرد را نجات دادي!عببيني، حاجيرخ

در شــهر مدينــه، داشــتم زيــارت «: علي ادامــه دادحــاج    
علي! خيال كردم شما سر صدا زد: حاجاندم. يكي از پشتخومي

سفرها اسـت و بـه يـاد شـما يكي از هم هستي! برگشتم ديدم
اش رسـيد بـه درِ هصـّ علي گفـت و گفـت تـا قحاج »افتادم.

آمدند و  زپيشواپاش به محل با گالبهل ا«سپس گفت: اش.نهخا
 علي، زيارت قبول! همينكه پايم راو گفتند: حاج نددصلوات فرستا

به من افتاد و گفت: ها چشمش در داالن خانه گذاشتم، مادر بچه
  »جان! همين را گفت و از حال رفت.واي! حاج علي

  اش هـي سفر مكتا قصهكرار كرد ي حاجي را تعلي، كلمهحاج     



 
14

هـايش را ببينـد. اثر حرف را به آخر رساند. سپس ساكت شد تا
  »علي!ي، كلعجب سرگذشتي داشت«تعجب گفت:  رفيقش با

  »منشابوالفضل هادي«

  آوردهاز خليفه هم خط

اي در خانه داشت كه از مـرغ و جوجـه گويند تاجري گربهمي
اب بودنـد. گربـه بـه ت او در عذگرفته تا ساكنان خانه، از دس

كـرد. هرچـه خـوردني بـود، رحـم نمي چيزيچكس و ههيچ
ريختني بود،  چه شكست و هرهرچه شكستني بود، مي ،خوردمي
بار گربه را در كيسه انداخت و به راهي ريخت. تاجر چندينمي

گشت و دوباره همان اما هر بار گربه به خانه باز مي دور فرستاد
  آش بود و همان كاسه.

ه از شـر عاقبت تاجر تصميم گرفت كاري كند كه براي هميشـ    
  ريخت و دست و پاي گربه را  يرق ايخالص شود. روي تخته گربه
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ي چسبيده به آن گربه ير روي تخته چسباند. آن گاه تخته وقبه 
را روي رودخانه رها كرد. تخته و گربه روي آب شناور بودنـد. 

  چيزي روي آب شد. توجهفه در حال بازگشت از شكار، مخلي

دستور داد غالمان به آب بزنند و آن شيء شناور را بياورنـد.     
به هر سختي  رحم آمد.حال و روز گربه، دلش به خليفه از ديدن

شت و بـه نو ايجدا كردند. بعد خليفه نامه بود، گربه را از تخته
ه اين گربه ب«ي روي نامه چنين بود: گردن گربه انداخت. نوشته

كس حق آزار او را ي برود، در امان خليفه است و هيچاهر خانه
  »ندارد.

ي رها كردند، گربه دوباره به خانـه ي گردنشگربه را با نامه    
ي گردن گربه را خوانـد، كليـد تاجر باز گشت. تاجر وقتي نامه

اش را برداشت و همراه گربه نزد خليفـه صندوق و خانه دكان و
مـن حـريفش  وقتي كه در امان خليفه نبـود،تا « رفت و گفت:
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آورده! هرچه دارم تقـديم گربـه  نبودم. حاال كه خط از خليفه
  »روم.كنم و از خانه ميمي

شود كه شخصي ظـالم و مي المثل هنگامي استفادهاين ضرب    
د و خطاكار، تحت حمايت و پشتيباني فردي قدرتمند قرار بگيـر

ي كـه ركـاو هر  خواهد بگويددليل همين حمايت، هرچه ميبه
بـا او را  كس جرأت اعتراض يا مخالفـتهيچ خواهد بكند ومي

  نداشته باشد.

  هاي مشابه:المثلضرب

حاال كه حكمش به گـردنش  آن وقت كه حكم نداشت چه بود،-
  است.

  ي دزد، فرمان خليفه را هم دادند.به گربه-
  »گري، مصطفي رحماندوستفتوت كوزه«
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  سوزاندييخ، شما را م

چيزهاي  كنيد كه فقطفكر مي شايد شما هم مثل بسياري از افراد
توانند شما را بسوزانند. وقتي يـك داغ مانند كبريت روشن مي

تان بالفاصله هاي عصبي انگشتانلمس كنيد، گيرنده شيء داغ را
فرستند كه به مغز مي پيامي دهند. اعصاب فوراًنشان مي واكنش

ست. مغز نيـز پيـام خطرناكي پيش آمده ا براي انگشتان، وضع
ها شود آنمي فرستد كه باعثها مياي به انگشتهشدار دهنده

  خود را از شيء داغ كنار بكشند.

مـدت گرفتن يك قالب يخ بهخوب است بدانيد كه با در دست     
سـرعت مكن است دچار سوختگي شـويد. يـخ بهطوالني نيز م

ايجـاد  گيرد و احساس سوختگيها ميحرارت بدن را از انگشت
ي شود. از دست رفتن ناگهانصورت درد، ظاهر ميكند كه بهمي
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شود و هاي حساس عصبي ميحرارت بدن باعث آسيب به گيرنده
كند. يخ خشـك انند جراحت ناشي از آتش ايجاد ميجراحتي م

هاي شـديد اكسيدكربن جامد، ممكن است باعث سوختگيبا دي
  شود.

  »ب و حسين ياسينيسپيده عندلي«

  جانوراني در آب

ي نرمي كـه توليـد از ماده اين حلزون    حلزون دريايي بنفش
كنـد و زيـر آن واژگـون هاي زيادي درست ميحباب كند،مي
  خورد.تكه گوشت شناوري را كه بيابد مي هر شود. اين جانورمي

ترين ماهي استخواني اهي، بزرگاين م    ماهي اقيانوسخورشيد
هاي دنـداندو تـن وزن دارد.  متر طـول وچهار و تقريباًاست 

ه اسـت. ايـن شكل منقار پرندگان درآمـدجلوي اين ماهي به
  خورد.تنان را ميپاها و نرمماهي، هشت
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متـر  8/1 كوتاه و چاق تقريباً بتاساين دلفين ن    دلفين تيره رنگ
ي بلنـد پـوزه ن جـانورارد. ايـكيلـوگرم وزن د 120طول و 
هاي استوايي را نـدارد و داراي بينـي پهنـي مانند دلفينمنقار
  كند.مركب تغذيه مي هايها و ماهياين جانور از ماهي است.

 شفاف شبيه ماهي مركب هسـتند. تناناين نرم    ايتن شانهنرم

 به از بدن اين جانور هنگام شنا مانندِ آويخته مو اِجوّمهاي رشته

هاي بلند شالق مانند ها با شاخكد. آنرسننظر ميشكل شانه به
گيرنـد. طـول انوران كـوچكي ماننـد ميگوهـا را ميج خود

  اي، صد سانتيمتر است.تن شانهترين نرمبزرگ
  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  هاي مخفيرايانه

هـا يزهايي كـه در زنـدگي روزانـه از آندرون بسياري از چ
هاي د دارد. بعضي از دسـتگاهايانه وجوكنيم، يك راستفاده مي
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نخسـتين  تر ازصويري ديجيتالي كه به مراتـب كوچـكصوتي ت
ي قطعه هاي اوليه آن است، قادر به ذخيره كردن هزاراننمونه

  موسيقي است.

بـه  اي، مربوطهاي رايانهبعضي از برنامه    ايهاي رايانهبازي
 كـه ها وجـود دارنـددر رايانـه هاست! صدها نوع بازيبازي

 اي آسانهاي رايانهنيد. بعضي از بازيها بازي كتوانيد با آنمي

ه كشد تـا بـها طول ميچيده و دشوارند و هفتهو بعضي ديگر پي
صـدد اي هميشه درهاي رايانهآخر بازي برسيد. طراحان برنامه

هـاي جديـد هسـتند. موضـوع ابداع و طراحي انـواع بازي
هـا، ي انـواع ورزشبـارهممكن اسـت در  ايهاي رايانهبازي

  هاي فكري باشند.اي يا بازياي حادثهماجراه

  ادي از ـجم زيـانه، حـك رايـي درون     جو در اينترنتوجست
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اينترنـت شـويد،  ذخيره شده است اما اگر وارد شبكه اطالعات
ي طالعات دسترسي داشته باشيد. شـبكهدنيايي از اتوانيد بهمي

ي ارتباط جهاني است كـه تمـامي هگسترد اينترنت، يك سيستم
گر مـرتبط هاي موجود در جهان از اين طريق بـا يكـديهرايان

بـه  توانيد تقريباًوجو در اينترنت ميهستند. شما از طريق جست
  ت مورد نظرتان دسترسي پيدا كنيد.هر نوع اطالعا

  »مجيد عميق«

  هاخواندني

  ها بوده است.ي ما انسانهزار سال پيش در سفرهمك، از پنجن* 

سـرخ، تركيبـي از بـوي گل اند كـهدانشمندان ثابت كرده* 
  نوع گل مختلف است.چهل

  از  زيتون، با كم كردن فقط يك هواپيماييهاي يكي از شركت* 
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هــزار دالر  40مــيالدي  1987ل ســاالد هــر مســافر در ســا
  جويي كرد.صرفه

و ساخت  رااج را تر)ئا(تهاي همگاني بار نمايشايرانيان اولين* 
  گذاري كردند.را پايه و گريم نقاب

ما حتي در روزهاي ابري هم در معرض اشعه بنفش خورشيد * 
راحتي از توانـد بـهدرصد از اين نور مي 80تا  70هستيم. بين 

  ابرها عبور كند.

 50 راي طبيعت مضر هستند زيـرا تقريبـاًظروف پالستيكي ب* 

  نند.كمي سال در برابر تجزيه مقاومت هزار

تواند حدود يك ميليون گالن آب يك گالن روغن سوخته مي* 
  تميز را آلوده كند.

  از كتان ساخته شده است. اسكناس از كاغذ ساخته نشده بلكه* 
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كـه صـاحب اصـلي  در مورد مضر بودن سيگار همين بـس* 
  ي سيگار مارلبورو، از سرطان ريه مرد.كارخانه

  »ناصر نثار«

  هستم؟جواب بده، چي

  با تاريكي دشمنم* 

  هام روشنمبا گريه

  سر، اسيرمشعله به

  ميرمفوتم كني مي

  خوشگله و بامزه* 

  لرزهنرمه تنش، دست بزني مي

  ره توي گرماوا مي

  خوشحاله توي سرما

  جونو بويي! آخ گچه رن
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  جونفوري بخر مامان

  ام جورواجورمام، خوردنيكش كشي* 

  امشيرين و دوست داشتني

  و زرد و آلبالويي قرمز و سبز

  اناري و طالبي و هلويي

  ام و سفيدمپودري* 

  كم بخوري مفيدم

  نه تند و ترش، نه شورم

  بچش ببين چه جورم

  چرخمدور خودم مي* 

  الغر و قد بلندم

  بندمكنم ميپيچ ببينم، باز مي
  ها را در ماه بعد بخوانيدپاسخ
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  زنگ استراحت

  :نه، من كه «دربزرگ: ام »خوريد؟مادربزرگ! بادام مي«بچه
ا را نگـه داريـد تـا مـن هپس اين بادام«بچه:  »دندان ندارم!

  »برگردم!

  :شـاگرد:  »مثال بزن كه از شير گرفته باشند.چيزي را «معلم
  »اند!است كه او را از شير گرفته كوچك ما آقا! يك هفته خواهر«

  :ن ها دارند مي مشتريهمه آقا، اينجا چه خبر است؟«مشتري
ي كه كنار جارخت عاليجنابقربان، «گارسون:  »كنند!مي را نگاه

  »ايد!آويزان است، نشسته هاي آنانكت

  :راني چند دقيقه است كه شـروع بخشيد آقا، سخنمي«اولي
در باره چه صحبت «اولي:  »شود.دو ساعتي مي«دومي:  »شده؟
  »راستش هنوز معلوم نيست.«دومي:  »كنند؟مي
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  :سـاعت! ردي! فقـط نيمك بار كم صحبتعجب اينچه «مادر
  »بود، شماره را اشتباه گرفته بود!كسي ن«بچه:  »حاال كي بود؟

  :ه داشـته، بـه يـك هرچ خدا بيامرز وصيت كرده كه«اولي
 »خدا خيرش بدهد، حاال چي داشته؟« دومي: »خانه بدهند.يتيم

يگـري قد، چيـز دنيموي قدتا بچهاز مال دنيا جز هشت«ولي: ا
  »نداشته!

  :بخوانيـد!زحمت اين آدرس را براي من آقا، بي«رهگذر« 

ام، ام را گم كرده، من مدارك تحصيليجانبخشيد پدرمي«مرد: 
  »توانم بخوانم.نمي

  هاي مهرپاسخ چيستان

 برفي، مورچه، چاقو.پاركينگ، هواپيما، خرمالو، آدم




