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  رهايي از غم غربت

ي جديد بودند زيرا همسايه كوچه را بسته از مدرسه كه برگشتيم،
. شـب هنگـام بازگشـت از مسـجد، در حال آوردن اثاثيه بود

گويي بـه آشـنايي و خوشـامد قرار گذاشتند براي ترهابزرگ
معـه، مـا و چنـد ايشان برونـد. ج يخانهي جديد، به همسايه

گلدان  هاي شيريني، شكالت و چندها با جعبهخانواده از همسايه
ي جديـد ي جهرمي يعنـي همسـايهوادهكوچك، به ديدن خان

  رفتيم.

ها زياد از هـداياي همسـايه آقا و خانم جهرمي بعد از تشكر    
براي ما تعريف كردند كه چند سال پيش، به يكي از كشـورهاي 
اروپايي مهاجرت كردند. در آنجا خدا سه فرزند به آنـان داد. 

هـم  كردند و زندگي خوبيخانم و آقاي جهرمي هر دو كار مي
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 غـم دوري از ،همراه آن دو بود داشتند اما غمي بزرگ هميشه

هر وقت خبـر خـوبي از «وطن و بستگان. خانم جهرمي گفت: 
هر وقت  شدم اما شادي همراه اندوه وشنيدم، شاد ميايران مي

گـاهي  ؛شدشنيدم، دلم از غم پر ميخبر ناگواري از كشورم مي
اي اما اين كـار سـاده ه ايران برگردمخواستم همان لحظه بمي

ي يران فروخته بوديم و حتي يك خانهنبود زيرا همه چيز را در ا
  »كوچك هم نداشتيم.

نواده، در تنهـايي چشم خا گاهي دور از«آقاي جهرمي گفت:     
كـردم. اطر دوري از خاك و ميهنم گريه ميخمثل يك كودك به

را شـما هايشان شروع شد: چـها كه به مدرسه رفتند، سؤالبچه
مهاجرت كرديد؟ ايران چه شكلي دارد؟ چرا ما پـيش بسـتگان 
نيستيم؟ راستش هيچ جوابي نداشتم زيرا همان شغلي را كـه در 
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دادم فقـط بـا م، آنجا هم همان كار را انجـام مـيايران داشت
  »ي از غم غربت و دوري از خانواده!انبوه

ن و بابا را ما موفق شديم ماما«پسر بزرگ خانواده ادامه داد:     
از اين غم نجات دهيم. سر انجام آن دو به اين نتيجه رسيدند كه 

از اصل خـود  لوي،وم بهتر است به كشور خود برگرديم و به قول
شادي كف زدند! هم براي  ي حاضران، با شور وهمه »دور نمانيم.

ي داند و هم براي خانوادهن پسر با ذوق كه شعر فارسي را مياي
گو و وگفـت اند! سپس بـازاروطن خود باز گشته جهرمي كه به
  دگي در ايران و در خارج داغ شد! تعريف از زن

  »قاصدك«

  تو كوچه و خيابون

  دونهانار، دونه

  پليس چه مهربونه
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  شب تا سحر بيداره

  چه كار سختي داره

  گردهها ميشه تو كوچهشب كه مي

  گردهي ما ميدور و برِ خانه

  ه؟رشه كجا ميروز كه مي

  رهو باال ميهِي پايين

  هاستو آمد ماشينرفت ربه فك

  گه برو به چپبه اين مي

  گه برو به راستبه اون مي

  زنهره و سوت ميراه مي

  دوست تو و دوست منه
  »مصطفي رحماندوست«
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  گم شده طفلك!

  ي غازهاين جوجه

  ي اردكيا جوجه

  توي خيابون

  گم شده طفلك

  اش رونشوني

  خسته و غمگين

  پرسه از اونمي

  پرسه از اينمي

  يكهو پليسي

  آد به پيششمي

  ببين با خنده
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  وا شده نيشش

  روپليس خوش

  كه مهربونه

  اردك ما رو

  بره خونهمي
  »ايرودابه حمزه«

  ناييحرخروس پَ

  ناييحخروسِ پر

  دونم كجايينمي

  شنوم صداي تونمي

  صداي آشناي تو

  مونمها همش خواب ميصبح

  دونمبراي چي؟ نمي
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  خواد با صداي تودلم مي

  قوقولي قوقو قوقولي قوقو

  شم از خوابهر روز بيدار

  بزنم به صورتم آب

  سماورُ جوش بكنم

  رو نوش بكنمصبحونه

  به نام پروردگار

  پاشم برم سر كار

  اما تو اين شهر شلوغ

  آد صداي بوقهمش مي

  رنگ آسمون كبوده

  پر از غبار و دوده

  آدما همه پر تب و تاب
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  همه پر از شتابماشينا 

  گيرهميواي كه دلم 

  گيرهبغض گلومُ مي

  كار كنم؟تو بگو بايد چه

  از شهر، چطور فرار كنم؟

  ر بزنمشد پَكاشكي مي

  به آسمون سر بزنم

  برم به يك جاي قشنگ

  پر از گالي رنگارنگ

  جايي كه دود نباشه

  آسمون كبود نباشه

  بو بچينمهاي خوشگل

  هارو ببينمپرنده
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  با شادي با خنده و

  برم به يك آبادي

  بمونم توي روستا

  جاكار بكنم همون
  »دهكرديمهري طهماسبي«

  اشك اژدها

يك غار در دل كـوهي در سرزميني بسيار دور، اژدهايي درون 
كرد. از درون غار، چشمان سرخ اژدها مثـل دو بلند زندگي مي
اطـراف زنـدگي  درخشيد. مردمي كـه در آنچراغ پرنور مي

كس از او آزاري نديده ترسيدند اما هيچاز اژدها مي كردند،مي
هاي شـيطان را بترسـانند، بود. پدر و مادرها براي آنكه بچـه

بريم تا گوشي كنيد، شما را به غار ميازيب اگر باز هم«گفتند: مي
  »اژدها شما را بخورد.
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ترسـيد. سـالگرد در آن منطقه بود كه از اژدها نميپسركي     
پسـرم! «: پرسـيد زديك شده بود، مـادرش از اوتولد پسرك ن

 »تولدت چه كسـاني را دعـوت كنـي؟ خواهي براي جشنمي

هم به جشـن تولـدم دعـوت  خواهم اژدها رامي«پسرك گفت: 
 حتمـاً«شمانش از تعجب گرد شده بود گفـت: كه چ مادر »كنم.

مادر  »كنم.شوخي نمي نه، اصالً«پسرك گفت:  »كني!شوخي مي
  طرف غار اژدها رفت.آن روز به پسرك فرداي چيزي نگفت و

كـرد كوهي كه اژدها در آنجـا زنـدگي مي پسرك وقتي به    
سالم «ر كرد و با صداي بلند فرياد زد: رسيد، سرش را درون غا

لندكنان واژدها غر »دها! دوست عزيز، شما آنجا هستيد؟آقاي اژ
ا صدا ي مرس؟ چه كچه خبر است«طرف در غار آمد و پرسيد: به
ترسيده بود، مِن مِـن كنـان  كه از نعره اژدها پسرك »؟!كندمي

تولد  فردا جشن خواهم آقاي اژدها،م... م... معذرت مي«گفت: 
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به جشن  هاي خوب هم هست! لطفاًمن است، آنجا انواع خوردني
ل كنيد چون من اين همـه تولد من تشريف بياوريد و مرا خوشحا

هايش گوش كرد كهاژدها باور نمي« .امخاطر شما آمدهراه را به
ببيـنم «رست شنيده باشد. از پسرك پرسـيد: چنين سخناني را د

و مرا به جشـن تولـدت جان، تو اين حرف را به من زدي؟ تپسر
  »كني؟!دعوت مي

اژدها  »كنم قبول كنيد.مي بله، از شما خواهش«پسرك گفت:     
جشن تولد يك  اژدها به«گيج شده بود، با خودش گفت:  كه پاك

پسرك  »شنود.هايم اشتباه ميگوش حتماً انسان دعوت شود! نه!
كنيد؟ آيا قبول مي« كه گويي فكر اژدها را خوانده بود، پرسيد:

  »كنيد.بگوييد دعوت مرا قبول مي كنمخواهش مي

اژدهـا جـاري شـد و  در اين حال، سيل اشـك از چشـمان    
پسرك خواست بر پشـت او وجود آورد. اژدها از به ايرودخانه
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پس «سوار شود. پسرك با شجاعت بر پشت اژدها نشست و گفت: 
 طـرف كـوهد! چقدر خوشحال هستم. منزل مـا آنقبول كردي

ي طرف خانـههاي خود شناور بود، بهاژدها كه در اشك »است.
رفت، ناگهان به شكل عجيبـي طور كه ميپسرك شنا كرد. همين

  .اش تغيير كردجثه قيافه و

توانيـد تصـور كنيد؟ ميميخوب، دوستان من! شما چه فكر     
ار بر چه چيزي بـود؟ مـن بـه شـما كنيد پسرك داستان ما سو

خـار خـود را گويم. پسرك مثل يك كاپيتان شجاع، كشتي بمي
  ترسيد.و از امواج دريا نمي كردطرف خانه هدايت ميبه

  »ترجمه محمد شمس«

  شو كنجد!باز

نـدگي ي كـوچكي زبابا در كلبـهبه نام عليشكن فقيري هيزم
ي طمعكار او به نام قاسـم، در خانـه كرد. برادر ثروتمند ومي
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فت و بابا پيش قاسم رعلي كرد. روزيبزرگ و زيبايي زندگي مي
بابا را بيرون كرد و چيزي بـه او از او كمك خواست اما او علي

ود و هيـزم نگل بـربابا مجبور بود هر روز صبح به جعلي نداد.
در بازار بفروشد و بـا  ها را به شهر بياورد وجمع كند. سپس آن

اندكي براي خود بخـرد. ي غذاآورد، دست ميبه پول كمي كه
ترسيد  بريد كه از دور صداهايي شنيد.مي روزي در جنگل چوب

  اي پنهان شد.و در گوشه

ه سـب از راهمراه رئيسشان، سوار بر ا دقايقي بعد، چهل دزد    
طرف طال همراه داشتند، بـه هاي پر ازها كه كيسهرسيدند. آن

دزدان فريـاد زد:  ها رفتند. رئيسبزرگي در بين كوه يصخره
و غار بزرگي پيدا شـد. ناگهان صخره كنار رفت  »شو كنجد!باز«

ر بردند و رئيس دزدها فريـاد زد: به داخل غا ها رادزدها كيسه
  بسته شد. در غار فوراً »شو كنجد.بسته«
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بابا كه پشت درختي پنهان شده بود، كمي منتظـر مانـد. علي    
 »شو كنجد!باز«گفت: مي صداي رئيس دزدها به گوشش رسيد كه

زد: در غار باز شد و دزدها خـارج شـدند و رئيسشـان فريـاد 
هايشان غار بسته شد و دزدها سوار بر اسبدر  »شو كنجد.بسته«

  رفتند و از آنجا دور شدند.

چطـور درِ «شت درخت بيرون آمد. با خود گفت: بابا از پعلي    
 »شـو كنجـد؟باز گويد:مي شود وقتي رئيس دزدهاغار باز مي

جـا پـر از طـال و آن در غار باز شد و او وارد غار شـد. ناگهان
بابا يك كيسه پر از طال و جـواهر برداشـت، جواهرات بود. علي

شـو بسته«ت: از غار خـارج شـد و گفـ روي دوشش انداخت و
  و در بسته شد. »كنجد!

ي كوچك، قصر جاي آن خانهاش برگشت و بهبابا به كلبهعلي    
ي ادامـه بزرگي براي خودش ساخت و مثل ثروتمندان به زندگ
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بابا پولدار شده، به ديـدن او رفـت. داد. وقتي قاسم شنيد علي
ري را كه از آن طال و جـواهر آورده بـود، بابا داستان غاعلي

  براي قاسم گفت.

قاسم بالفاصله با ده شتر براي آوردن طال به محل غار رفـت و     
از شد، قاسم وارد غار شـد و گفـت: در ب »شو كنجد.باز« گفت:

نگاه كرد، وقتي آن  در بسته شد. او به اطراف »شو كنجد.بسته«
، هوش از سرش پريد. شروع همه طال و جواهرات را در غار ديد

ها را كيسه ها را با خودش ببرد.ردن طالها تا آنكرد به جمع ك
در گذاشـت تـا از غـار خـارج كنـد. يكي پر كرد و كنار يكي
ي رمز به خاطرش نيامد. خواست از غار خارج شود اما كلمهمي

  »شو ذرت!و جو! بازشو باقال! بازشباز«پس گفت: 

را  كه نشد. چند لحظه بعد، صداي دزدهـا اما در غار باز نشد    
آمدند. ترسيد و خودش را پشـت يـك طرف ميشنيد كه به آن
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دزدهـا و رئيسشـان وارد شـدند، ي بزرگ مخفي كـرد. بشكه
اي غريبـه هاي جواهرات را كنار در غار ديدند و فهميدندكيسه

را پيـدا جا را گشتند و قاسم طمعكـار همه وارد غار شده است.
آيي و ي كه ميتو همان كسي هست«رئيس دزدها گفت:  كردند.

به ايـن  »! سزاي تو مرگ است! او را بكشيد!دزديطالها را مي
  خودش را ديد. ترتيب، قاسم سزاي طمعكاري

  »ايماحمد خواجه«

  آبشش

ور تعلق دارنـد، اي دبه گذشته هاي ششداررسد ماهينظر ميبه
آب بيـرون خزيدنـد ماقبل تـاريخ از  هايبه زماني كه ماهي

عنوان ست و پا شد. هوا تنفس كردند و بهتبديل به د هايشانباله
هـاي ماهي دوزيستان در خشكي شروع بـه زنـدگي كردنـد.
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ميليـون  300گروهي از ماهيان قديمي هستند كه ششدار، جزو 
  اند.زيستهسال پيش مي

 وبي باختكامل يافته و امروزه به ها به مرور زمان، تغيير ياآن    

هاي پـر علـف و و درياچـه ودآلگـلهاي زندگي در رودخانه
هـا ها مانند ساير ماهيند. آناهاي كم عمق سازگار شدهباتالق
هايشان اكسيژن موجود در آب را تنفس كنند با آبشش توانندمي

باشد، اين  اما اگر اكسيژن آب كافي نباشد و آب كم عمق و گرم
  هايشان تنفس كنند.اده از ششتوانند با استفها ميماهي

 اين ماهي شبيه مارماهي است و تـا    ماهي ششدار آفريقايي

كند. ماهي ششدار آفريقايي، موجـودات آبـي دو متر رشد مي
ها و ها، مارمولكها، خرچنگها، قورباغهتري مانند ماهيكوچك

ر كند. در فصل توليد مثل، ماهي نر دپرندگان آبي را شكار مي
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كند تـا مـاهي مـاده در آن ن يا گِل، سوراخي حفر ميميان ش
كنـد تـا مي هـا مراقبـتگذاري كند. ماهي ماده از تخمتخم
  ها از آن بيرون بيايند.ماهيبچه

  »و مهرزاده مينانژاد صديقه ابراهيمي«

  چرك چيست؟

آيـد. شود، مايعي سفيد از آن بيرون ميتان زخم ميوقتي بدن
ها هم چـرك از جوش م دارد. بعضينا »چرك«اين مايع سفيد، 

هاي هـوا وارد محـل شود، باكتريمي دارند. وقتي زخم ايجاد
خون كه هاي سفيد و كوچك در اين لحظه، گلبول شوند.زخم مي

تعـداد شـوند. ها ميي جنگ با آنسربازان بدن هستند، آماده
  شوند.ها در محل زخم جمع و تكثير ميبسيار زيادي از گلبول

   دادي از افراد هرـاين جنگ نيز مانند هر جنگ ديگري، تع در    
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توانند بسياري هاي سفيد بدن ميشوند. گلبولدو طرف، تلف مي
 هـا هـماما در اين ميان، بعضي از گلبول ها را بكُشنداز باكتري

آورنـد. وجود ميهاي مرده، چرك را بـهميرند. اين گلبولمي
فيد هسـتند و تعـداد هاي سـتر از گلبولها قويگاهي باكتري
صورت، پزشك بـراي كنند. در اينها را نابود ميفراواني از آن

ماننـد كمك به بدن بيمار براي مقابله بـا عفونـت، داروهـايي 
  كند.بيوتيك تجويز ميآنتي

  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«

  هاي شِكريدانستني

ن خـو ، اين شكر است كه كلسترول بدبر خالف تصور همگان* 
)LDL( پـايين خون را  برد و كلسترول خوببه شدت باال مي را

  ، كلسترول غن حيوانيروبسياري معتقدند  كهآورد در حاليمي
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  برد.را باال مي

ي هورمون آدرنالين در بـدن شكر سبب ترشح بيش از اندازه* 
شود. احساس اضطراب بيش از اندازه، آشفتگي و بد خلقي، مي

  اين هورمون در بدن است.از نتايج افزايش 

صلگي است و كسـاني كـه شـكر مصـرف حوشكر سبب بي* 
  هاي بدني ندارند.كنند، ميلي به ورزش و فعاليتمي

درصد افراد، با درجات مختلفي به مصـرف شـكر  95 تقريباً* 
  معتاد هستند.

ريـزيم، زاد كه در غذاي تكميلي او شكر مياز زمان تولد نو* 
  شود.سم او شروع ميثرات منفي شكر بر جا

درسـي  هـايسبب كاهش هوش و پـايين آمـدن نمره شكر* 
  شود.كودكان مي

  ها اريـدن در برابر بيمـي بـاعـفشكر باعث ضعف سيستم د* 
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  شود.مي

زند و عامل اصلي ايجاد سنگ كليه و ها آسيب ميشكر به كليه* 
  مثانه، مصرف شكر است.

بـدن را كـاهش عناصر كـروم و مـس  مصرف شكر، مقدار* 
  دهد.مي

كند ايجاد ميشكر در جذب كلسيم و منيزيم در بدن، اختالل * 
ميل كنيد، هيچ كلسـيمي در يعني اگر شير را با كيك يا شكالت 

  شما ذخيره نخواهد شد. هاياستخوان

هاي سـينه، سـرطان ها از جملـهشكر عامل اصلي سـرطان* 
  پروستات و كلون است.

و در نتيجـه، سـكته  هاي خونيگشكر باعث باريك شدن ر* 
  شود.مي

  »ناصر نثار«
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  چه هستم؟

 قدم بلند، سر به هوا  

  خورشيد توي علفا

  دارم هزار چشم سياه

  خندمشه ميروز كه مي

  بندمشب چشامو مي

 خورمقُلُپ قُلُپ آب مي  

  خورمبا دستِ تو تاب مي

  رو گلدونا بچرخونم

  خيلي شبيه بارونم

 و قشنگه خاليهاي من خالبال  

  هاي رنگارنگهي من گلخونه
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  هاي گلخونهزنم رو گلپر مي

  مونهم رو لُپِ گل ميجاي بوس

 زنم، پر ندارمبال مي  

  سرفه و درد سر دارم

  خورم شب و روزوول مي

  تو دودكش و تو اگزوز

 دلش صاف و بلوري  

  تنش لباس توري

  شينمكنار اون مي

  »را در ماه بعد بخوانيدها پاسخ«             بينممنظره رو مي

  هاي لطيفلطيفه

 والن فرانسه به تيمارستان رفت. در آنجا ـروزي يكي از مسئ  
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شـد. از ر ديوانگي در ظاهر او مشاهده نميمردي را ديد كه آثا
 ؟ايداين مرد را براي چه اينجا آورده«رئيس تيمارستان پرسيد: 

كند نـاپلئون فكر مي چون او«رئيس گفت:  »او كه ديوانه نيست!
رئـيس:  »شايد راست بگويـد!«آن مقام مسئول پرسيد:  »است.

  »بنده خودم ناپلئون هستم! اختيار داريد قربان،«

 رفت، صـدايي تـوجهش را مي شب وقتي مرد به منزلشمهني
سر برگرداند، مردي كه پشت سرش ايستاده بود گفت:  جلب كرد.

به مـن بدهيـد  و پوليكنم به من رحم كنيد آقا، خواهش مي«
ام و هم عيالوار و از مال دنيا جز اين اسلحه كـه چون هم گرسنه

  »ارم.ام، چيزي ندهپشت سر شما گرفت

  .يكي از خوانندگان معروف اپرا مشغول اجراي برنامـه بـود
، همان آواز خواننده هم با صداي بلند ماشاچيانتبين جواني از 
  جب ـع«د، گفت: صي كه نزديك او بوـرد. شخكه ميـرا زمزم
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آلود كرد، با لحنـي خشـمجواني كه زمزمه مي »ناداني است!
 آقاي خواننـده را«آن شخص گفت:  »ت كه بود؟مقصود«گفت: 

  »گذارد آواز شما را گوش كنيم!گويم، نميمي

 متري وسط جنگـل  25شنيدم از آن درخت «نگلبان اولي: ج
 »هم نشكسته!پايت  افتادي پايين! چقدر خدا رحم كرده كه حتي

 »متري افتادم پايين! 30نه بابا، از آن درخت «بان دومي: جنگل

چطور حتي يك خراش هـم  عجيب است! پس«لي: جنگلبان او
درخت بـاال  زيرا تنها يك متر از«جنگلبان دومي:  »برنداشتي!؟

  »رفته بودم كه افتادم.

  هاي ديپاسخ چيستان

 زيپ.صندوق، عنكبوت، گاو قيچي، فنر، سوزن و نخ،




