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  كمك پنهاني

صبح جمعه پس از خوردن صبحانه، سـرگرم انجـام كارهـاي 
سـرگرم صـحبت بـا  مدرسه بوديم كه بابا به آشپزخانه رفت و

از هايشان معلوم بود موضوع صحبت، يكـي حرف مامان شد. از
مـرد زحمـتكش و پرتالشـي «گفت: اهالي محل است. بابا مي

اش أمين زندگي خـانوادهآخر شب براي تاست! از اول صبح تا 
جفت كفش  خودش حتي يك هاست كه برايسالكند اما كار مي

مـار شـود! بايـد نگرانم در سرماي زمستان، بي نخريده است.
  »برايش كاري بكنيم!

انداز خـانواده را اگر موافق باشي بخشي از پس«مادر گفت:     
گفـت: بابـا آهسـته  »اريم و لباس و كفشي برايش بخريم.برد

در  »هايش بكنيم.گرم بچهاما بايد فكري هم براي لباس موافقم«
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زيـاد شـد.  ي مـاها به خانهساعات عصر، رفت و آمد همسايه
گو بـا بابـا و وآورد و پس از گفتكس چيزي با خودش ميهر

 اش راان محل كه ميهمـان مـا بودنـد، هديـهبعضي از بزرگ

  رفت.گذاشت و ميمي

اب بيدار شديم، تعداد زيادي لبـاس، صبح شنبه وقتي از خو    
ق، توجه ما را ي اتامستان در گوشهدر زمورد نياز  كفش و وسايل

همه خـوراكي و اين كردم در چند ساعت،جلب كرد. باور نمي
ا ههيدهاين «كوچولو از مامان پرسيد: خواهر پوشاك جمع شود.

زحمـت  رفتگر محل كه براي مـا«مامان گفت:  »براي كيست؟
ها تصميم گرفتند به كشد، نياز به كمك دارد و همسايهمي زيادي

و آقـاي م دارند گرنند. همه در زمستان نياز به لباساو كمك ك
  »است.ر جمعيتي دارد، نيازش بيشتر ي پرفتگر كه خانواده
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از كجا فهميديد كه نياز به كمك  مامان!«برادر كوچولو گفت:     
وقـت عزيـزم! او هيچنـه « مامان گفت: »خودش گفت؟ دارد؟

ي ما است كـه گويد. اين وظيفهمينيازش را به كسي نگفته و ن
كمك كنيم. البته اين كمك  گونه افراد را شناسايي و به آناناين
كس حتي خود اين افـراد متوجـه به شكلي باشد كه هيچ بايد

نشوند چه كسي كمك كرده تا شرمنده و غمگين نشوند و احترام 
هاي گل من، يادتان باشـد در پس شما بچه .آنان هم حفظ شود

آقـاي  هايخصوص بـا بچـهكس بهها با هيچي اين كمكباره
وع كمك كـردن را بيشـتر رفتگر صحبت نكنيد. خداوند اين ن

ي ي همه اهالچهره شد شادي را درميآن روز،  »دوست دارد!
  خصوص آقاي رفتگر ديد.محل و به

  »قاصدك«
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  شب يلدا

  ك شب زيباام آذره و يسي

  يك شب بلند به اسم يلدا

  نشيني و شادي و خندهشبِ شب

  شبي كه براي همه خيلي بلنده

  ي اهل خونه خوشحال و خندونهمه

  آجيل و شيريني و ميوه فراوون

  شب قصه گفتن و ياد قديما

  سرماي ننهي لحاف كهنهقصه

  رهشب يلدا كه سحر شد، پاييز مي

  گيرهجاي پاييز رو زمستون مي

  گردهسرما باز دوباره برمينهن
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  بارش رو پر از سوغاتي كردهكوله

  سرماهاي قشنگ ننهسوغاتي

  بارون و برف و تگرگ، يخ و سرما

  »دهكرديمهري طهماسبي«

  كتابخانه

  قشنگم و تميزم

  پر از چراغ و ميزم

  كتاب دارم فراوان

  براي هر كتابخوان

  چندتا كتابدار دارم

  اعضاي بسيار دارم

  دستهدستهها كتاب
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  در قفسه نشسته

  دانهها دانهكتاب

  بزرگ و كودكانه

  چيده شده مرتب

  از هنر و از ادب

  ها مهربانندكتاب

  رفيق كودكانند

  ها را باز كنيدكتاب

  ها پرواز كنيدبا آن

  »شعباني ...اسدا«

  اسب قشنگ من

  اسب قشنگ من تويي
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  مرا ببر به آسمان

  آن باال باالها برو

  شانتا پيش ابر و كهك

  اسب من از آن باالها

  دوباره برگرد به زمين

  ها را كه ديديپرنده

  ها را ببينزود بيا گل

  سالم، سالم عروسكم

  كوچكمدختر ناز

  هابازيسالم به اسباب

  خداخيلي قشنگند به

  سالم، سالمت باشي
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  رفتگر نازنين

  سالم و بعد، تشكر

  خسته نباشي، همين

  »مصطفي رحماندوست«

  زهر يپرنده و كوزه

سرخ شده و يك ي كشاورزي براي ارباب خود يك جوجه روزي
عنوان هديه آورد. ارباب، پيشخدمت خود را صدا كوزه شربت به

ه اب بزد و به او دستور داد تا اين هديه را به خانه ببرد. چون ارب
زير ايـن پارچـه،  مراقب باش!«پسرك اطمينان نداشت، گفت: 

ها اگر پارچـه ي زهر.ري كوزهاي است و زير ديگي زندهپرنده
كشد. پسـر مي كند و بوي زهر، تو راه فرار ميرا برداري، پرند

  »فهميدي؟



 
10

ه كـرد. ي خانـاز گفتن اين حرف، پسرك را روانه ارباب بعد    
ها را برداشـت و شناخت، پارچهپسرك كه اربابش را خوب مي

تا ته ي سرخ شده را خورد. سپس نوشيدني گوارا را جوجه ابتدا
بـا  خانـه آمـد وبه وقت ناهار كه شد، ارباب گرسنه سر كشيد.

ي سرخ شده و نوشـيدني عجله از همسرش خواست آن جوجه
  گوارا را برايش بياورد.

چيست؟ كـدام جوجـه؟  منظورت«همسر ارباب جواب داد:     
ها را به پسرك آن اين«ارباب با تعجب پرسيد:  »كدام نوشيدني؟
كس تا حاال هيچ از صبح«مسر ارباب پاسخ داد: ه »اينجا نياورد؟

  »يامده كه جوجه و نوشيدني بياورد.به اينجا ن

ي با عجله بلند شـد و بـه خانـه ارباب كه عصباني شده بود،    
سرك پيشخدمت رفت و ديد كه پسرك خوابيده است. با فرياد پ
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ه ب ها رامگر به تو نگفتم كه امانت«را از خواب بيدار كرد و گفت:
بلـه «ريخت، بـه او گفـت: پسرك كه اشك مي »ام ببري؟خانه

ولي با عرض معذرت در راه، باد شديدي وزيد و پارچه  ارباب،
پارچه كه بلند شد، پرنده از زير آن پارچه بيـرون  را بلند كرد.

ترسيدم شما مرا تنبيه كنيد، مد و پر زد و فرار كرد. من كه ميآ
حاال هم اينجا دراز  خر سر كشيدم.ي زهر را برداشتم و تا آكوزه

  ام و منتظر مرگ هستم تا بيايد!كشيده

  »ترجمه محمد شمس«

  ارسالن پيام آلپ

ارسالن، پادشاه براي شكار به اصفهان رفت و شب را  روزي آلپ
تن از غالمانش گـاوي را زاري سرسبز اُتراق كرد. چندر چمند

را كبـاب  در آن حوالي پيدا كردند و سر بريدنـد و گوشـتش
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و  د كـه خـودبـو يفقيـر زنكردند و خوردند. صاحب گاو، 
گذراندند. وقتـي يتيمش با شير آن گاو زندگي را ميفرزندان 

شكسـته ش باخبر شد، غمگـين و دلزن از ماجراي كشتن گاو
  رود رفت و تا صبح كنار پل نشست.سوي زايندهبه

 .او را ببينـد او منتظر بود تا آلپ ارسالن از آنجا عبور كند و    

طرف اطرافيـانش روي پـل رســيدند، زن بـه وقتـي شـاه و
حق مرا روي اين پل ندهي، روي  اگر«ارسالن رفت و گفت: لپآ
حاال بگـو كـدام را انتخـاب  ،گيرمصراط حقم را از تو ميپل
  »كني؟مي

جاي يك شكايت او را شنيد، دستور داد به وقتي آلپ ارسالن    
دهند و از او حالليـت بخواهنـد. پـس از گاو، چند گاو به او ب

ارسالن مرد. وقتي او را دفن كردند و خدمتكاران  آلپ مدتي،
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ودند، از جمع شده ب و اطرافيانش كه به طمع مال دنيا اطراف او
او آمـد و گفـت:  زن فقير، كنار قبر ،كنار قبرش پراكنده شدند

عـاجز و بيچاره بودم و او به من بخشش كرد.  خدايا! من فقير«
بودم و او به من رحم كرد. درمانده بودم و او دست مرا گرفت. 

ببخش و  شده، به او رحم كن و او را حاال كه او عاجز و درمانده
  »زير پرچم رحمت خود بگير.

ب ديد و از آلپ ارسالن را در خوا آن شب، يكي از بزرگان،    
پيرزن ضـعيف و درمانـده  اگر از آن«حالش پرسيد. او گفت: 

كردم، روزگارم سياه بود اما آن بخشـش، اينجـا مايت نميح
داد. پس بـه بزرگـان بگوييـد تـا  دستگير من شد و مرا نجات

  از نيكي و عدل دوري نكنند. توانند، عادل باشند ومي

  »منشابوالفضل هادي«
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  چشم آدمي

مـرگ، بـه  ، هنگـام حاكم ستمگر ،مقدوني اسكندرگويند مي
هر وقت من از دنيا رفتم، يك دستم «نزديكان خود وصيت كرد: 

من كه تمام دنيـا را  را از تابوت بيرون بگذاريد تا مردم بدانند
ت آوردم، دسها غنايم و ثروت زيادي بهاز جنگ تسخير كردم و

كنيد، مي روم و وقتي تابوت مرا حملبا دست خالي از دنيا مي
  »تابوت رفت، مرا همانجا دفن كنيد.هر جا دستم درون 

 وصيتش عمـل كردنـد و او را درونبه  ،پس از مرگ اسكندر    

روز دستش بيرون بود. آنـان چنـد شـبانه تابوتي گذاشتند كه
تابوت نرفت. پس از مدتي،  درون اما دست، تابوت را گرداندند

مـرد باتجربـه و دنيـا  ها به مرد دهقاني رسيدند. دهقـانآن
با ديدن تابوت و دست اسكندر، خم شد و از روي  اي بود.ديده
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در  زمين، مقداري خاك برداشت و كف دست اسكندر ريخـت.
  همين لحظه، دست اسكندر به درون تابوت رفت.

چشم آدمـي «ي كشيد و خطاب به اطرافيان گفت: دهقان آه    
ي اسكندر، جسد او را سپس طبق خواسته »خاك پر كند!را مگر 

  خاك سپردند.در همان محل به 

برند كه از طلب مـال و كار ميبه اين مثل را در مورد كساني    
شـوند و چشـم و گاه سير نميهيچ ثروت و جاه و مقام دنيايي،

  شود.دلشان پر نمي

  المثل مشابهضرب

  دوست را گفت چشم تنگ دنيا

  يا قناعت پر كند، يا خاك گور

  »مصطفي رحماندوست«



 
16

  ساخت چسب از جانوران

تصـال ها براي درزگيري يـا اها موادي هستند كه از آنچسب
هايي كه امروزه كنيم. بيشتر چسبچيزها به يكديگر استفاده مي

شوند اما انسـان مي كنيم، از مواد مصنوعي ساختهمي استفاده
خصوص شاندن پوست و استخوان جانوران بهجو هزاران سال با

  است. ساخته ها و اسب، چسبدام

ارد. نام كـوالژن دن و پوست جانوران، پروتئيني بـهوااستخ    
هاي نوشـتهها اسـت. در دستكوالژن، ماده اصلي تمام چسب

چسـب تشـريح شـده اسـت. بعضـي از  يمصر باستان، تهيه
شوند. صمغ و انگُم، از گياهان گرفته ميهاي طبيعي مانند چسب

راحتي در آب بـه هاي طبيعي اين است كهچسب اشكال اصلي
عي قوي در اختيـار هاي مصنوشوند. امروزه چسبم حل ميگر
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هم بـه هاي پل و هواپيما راتوان تكهمي ها حتيداريم كه با آن
جاي بخيه هاي قوي در جراحي بهسبچ چسباند. نوع خاصي از

  رود.كار ميبه

  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«

  ترين زيستگاه وحشبزرگ

هـاي ترين جنگلبزرگ ارايجنوبي، دقسمت شمالي آمريكاي
اند چند گونه از جانوران دزمين است. كسي نمييكره استوايي
كنند. تعداد حيوانـات ستوايي زندگي ميبزرگ ا هايدر جنگل

رم و مرطـوب، بـيش از سـاير سبز و گ مناطق وحشي در اين
تـرين جنگـل اي طبيعي است. جنگل آمازون، بزرگهزيستگاه

ي ي دنيا يعنـي رودخانـهرودخانه ينتراستوايي است و بزرگ
ي وسـيع در سرتاسـر ون را احاطه كرده است. اين منطقهآماز
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هاي آند در زي و شمال آمريكاي جنوبي، از كوهآمريكاي مرك
ي هر ناحيه غرب تا اقيانوس اطلس در شرق گسترده شده است.

د، جـانوران و گياهـان شومي بررسي بكري كه در اين منطقه
ند كه از نظر علمي، كشفي جديد كآشكار مي ي راانگيزشگفت

  رود.شمار ميبه

نـوع ماكـائو در گـروه  18    ماكائوي بزرگ سبز و سـرخ
سانتيمتر طول  75ئوهاي بزرگ سبز، ادارد. ماك ها وجودطوطي

ركزي و هاي مكزيك تا آمريكاي مدر جنگل دارند. اين پرندگان
 ترينبزرگ هاي سرخ،ئواوند. ماكشدر جنوب تا برزيل يافت مي

سـانتيمتر  90بـه  اش از منقار تا دُم تقريباًوطي است و اندازهط
كنند، بـا هـم ها با جفتشان زندگي ميها سالطوطي رسد.مي
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ها از انواع غذاهاي گياهي كنند. آنسازند و تغذيه ميالنه مي
  كنند.ها و مغزهاي سخت تغذيه مياز جمله دانه

  »رزاده مينانژادابراهيمي و مه صديقه«

  اختراعات بزرگ

اختراع به معني خلق يك چيز جديد است. اختراع ممكن است 
يك وسيله، يك ماشين يا ابداع روشي براي استفاده از يك چيز 

مفيدنـد امـا  باشد. اكثر اختراعات نظير داروها براي بشـريت
 هـا ماننـدعات مفيد نيسـتند. بعضـي از اختراعي اختراهمه

  آورند.ها زياني و بمبهاي جنگسالح

ميانه ي خاورسال پيش، مردم ساكن ناحيه 3500حدود      چرخ
هـاي ها بـا گاريبار از چرخ استفاده كردند. آني نخستينبرا

كردند كشيدند، نقل مكان ميها را ميكه حيوانات آن چرخدار
  ساختند.مي هاي سفاليظرف ،يگرَكوزه و با چرخ



 
20

آهسـته اوليه، راحت نبودند و خيلي هاي دوچرخه    دوچرخه
ميالدي، مدل جديدي بـه  1885كردند اما در سال حركت مي

ه شـد. ايـن دوچرخـه، نخسـتين ي ايمن ساختدوچرخه نام
  مدرن بود. يدوچرخه

 1870نخستين المپ الكتريكـي، در دهـه     المپ الكتريكي

الكتريكي  ميالدي اختراع شد. كارايي و ميزان روشنايي المپ
  هاي روشنايي نفتي يا گازي بود.ه مراتب بهتر از چراغب

سـال پـيش  250نخستين موتورهاي بخار حدود     خارموتور ب
شد، امكان اختـراع نمي ساخته شدند. اگر موتور بخار اختراع

  نيز وجود نداشت. موتورهاي بنزيني، جت و ساير انواع موتورها

بلژيكي موفق به يك دانشمند  ميالدي 1911در سال     پالستيك
شد. اكنون از  »باكليت«نخستين پالستيك مصنوعي به نام  توليد

  پوشاك گرفته تا هواپيماهاي  ها براي توليد هر چيزي ازپالستيك
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  شود.السير استفاده ميسريع

ل پيش سـاخته شـدند. سا 50ها حدود نخستين رايانه    رايانه
 بيني هوا گرفتهاز پيشد انواع كارها را تواننها ميامروزه رايانه

  اي، انجام دهند.هاي رايانهبازيتا انواع 
  »مجيد عميق«

  هاي كوتاهشنيدني

  كنند.ها رشد ميدرصد گياهان در اقيانوس 85* 

  گويند.رقم دارند، اعداد نجومي مي 9به اعدادي كه بيش از * 

  كند.متري آب دريا نفوذ مي 400نور خورشيد، تا عمق * 

  شود.رون سركه ذوب ميمرواريد، د* 

اولين كساني كه عطر را براي خوشبو شدن ساختند، ايراني * 
  بودند.

  ترين نام در جهان، محمد است.عمومي* 
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  پزشك اختراع كرد.دندان صندلي الكتريكي را يك فرد* 

ي جلـوي هاي شيشهكنپاكبرف آتش،جليقه ضدگلوله، ضد* 
  اع كردند.اتومبيل و چاپگرهاي ليزري را زنان اختر

خاموش يعنـي خـاموش كـردن از تلويزيون در حالت نيمه* 
واتـي بـرق مصـرف  20ي يك المـپ ريق كنترل، به اندازهط

  كند.مي

يم رديف كنيم، طول مستق هزار باكتري را در يك صفاگر ده* 
  رسد.به يك ميليمتر مي اين صف تقريباً

ه درجـ 200كيلومتري زمين، دما بـه هـزار و  30در عمق * 
  صورت مذاب هستند.ها بهرسد و اغلب سنگسانتيگراد مي

  »رناصر نثا«        برابر خود سيب ويتامين دارد. پنجپوست سيب، * 

  زود بگو چي هستم؟

 دو پا دارم دراز و تيز  
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  كارم چيه؟ بِبُر و بريز

  و بيار پارچه و كاغذ

  كنار دست من بذار

 شمشم و تا ميخم مي  

  شمشم وا ميبسته مي

  شمولم كني پا مي

  رمپرم و در ميمي

  رمور ميور و اوناين

 يه پا دارم يه چشم تيز  

  رد پاهام درشت و ريز

 يه جور گاوم كه سنگينم  

  شينمرم، هي ميراه نمي

  نه سُم دارم نه دُم دارم
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  يه رمز سخت و گُم دارم

 نه ميل دارم نه كاموا  

  پابافم با هشتتور مي

  شينمكنج ديوار مي

  بينميمشكارمو 

 دندون من رديف رديف  

  دوست لباس و كفش و كيف

  شينمجاي دكمه، رو لباس ميبه

  روي در كيف خودت ببينم
  »ها را در ماه بعد بخوانيدپاسخ«

  شادي دسته جمعي

 توانيد قتل هستيد، آيا مي شما متهم به«به متهم گفت:  قاضي
  در «ي: ـقاض »ورت!فقط در يك ص«متهم:  »دفاع كنيد؟ از خود
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از دسـتم بـاز  در صورتي كه دسـتبند را«متهم:  »چه صورتي؟
  »كنيد.

 را به اتاقش دعوت كرد و ضمن اي تمام رؤسا كل ادارهمدير
كرد. همه رؤسـا بـه  اي را تعريفمزهي بيهايش لطيفهصحبت

كل كه از اين موضـوع جز يك نفر. مديراحترام او خنديدند به
او جـواب  »چرا شما نخنديديد؟«به او گفت:  ناراحت شده بود،

ا دادم و ديگر كارمنـد براي اينكه چند ساعت پيش استعف«داد: 
  »شما نيستم.

  :دهـي؟ صـدايت را قدر يـواش جـواب ميچرا اين«معلم
هاي غلط جواب آقا، چه اصراري داريد كه«شاگرد:  »شنوم.نمي

  »به گوشتان برسد.

  ا غذا ر فهرستان شد. وقتي رشب، مردي وارد رستو 9ساعت
  هزار  2ام ـشان،ـتوم 1500اهار ـده: نـآوردند، ديد نوشته ش



 
26

يك ناهار برايم  لطفاً«. مرد گارسون را صدا كرد و گفت: تومان
  »بياوريد.

 ال گريه ديد. پـيش رفـت و علـت كسي پيرمردي را در ح
مگر «مرد:  »پدرم كتكم زده!«اش را پرسيد. پيرمرد گفت: گريه

رت چنـد پد«مرد:  »ج سالصدوپن«: پيرمرد »ند سال داريد؟چ
به  سي سال، چونصدو«پيرمرد:  »سال دارد و چرا كتكت زده؟
  »پدر بزرگم دهن كجي كردم.

  :هزار تومـان كشـتي؟تو اين دو نفر را براي بيست«قاضي« 

  »بيش از اين در جيبشان نبود.«قاتل: 

  هاي آذرپاسخ چيستان

 ايستاده. كننوعي، موش، آبگرمكليد، صابون، گل مص




