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  يك تصميم بزرگ

منتظر بوديم خانم معلم بيايد. كيميايي در كالس نشسته بوديم و 
هاي كالس است و از هـيچ فرصـتي ترين بچهكه يكي از شلوغ

شـود، سـاكت و آرام ي راه انداختن سر و صدا غافـل نميبرا
نشسته بود. سكوت كالس توجه همه را به كيميايي جلب كـرد. 

 شـلوغهرچه سر به سرش گذاشتيم تا با صداي بلندش كالس را 

  كه نشد.نشد  كند،

ي گفـت و چيزش سروستاني كنارش نشست و آهسته در گوش    
داد. از شدت فضولي داشـتيم خفـه  آهسته كيميايي هم جوابي

ها! بچـه«روستاني همه را ساكت كرد و گفـت: شديم كه سمي
اي از خريد ديروزش تعريف خواهد براي ما خاطرهكيميايي مي

  ديروز «، گفت: بود نيپايكيميايي كه سرش  »كند! كيميايي بگو!



 
3

  كفش نو بخرم. اس وبل به اصرار من با مامانم رفتيم تا

در فروشگاه با شادي سرگرم انتخاب بودم كـه ديـدم يكـي     
هاي فروشـگاه ساله در خيابـان پشـت شيشـهپنج شش كودك
كنـد. آن ها نگـاه ميه و با چشماني پر از اشك به لباسايستاد

اي بر تن داشت و تنها بود. خوردههاي كهنه و وصلهكودك لباس
هـايش هـم صورتش از سرما يخ كرده بـود و كفشها و دست

  »مناسب فصل زمستان نبود.

وقتي چشم مامـان «هايش را پاك كرد و گفت: كيميايي اشك    
را برگردانـد تـا مـن و فروشـنده به آن كودك افتاد، سرش 

ود، آهسته از هايش را نبينيم. من كه بغض گلويم را گرفته باشك
فروشگاه بيرون رفتم و دست آن كودك را گـرفتم و بـا خـود 
آوردم و گفتم: دوست من! هر كفش و لباسـي كـه خواسـتي، 

  ي كه براي من كنار امان گفتم: پولـانتخاب كن! بعد در گوش م



 
4

  »براي او خريد كنيد! گذاشتيد، لطفاً

بـه  افتخـار مامان، صورتم را بوسـيد و بـا«كيميايي گفت:     
خواهد براي دوستش خريـد كنـد. مي فرزندمفروشنده گفت: 

پيشنهاد بدهيـد. وقتـي  ن كودك عزيزلباس و كفشي مناسب اي
دم، از خوشـحالي بـال شادي را در چشمان آن كـودك ديـ

ما از ديروز در اين فكرم كه خواستم پرواز كنم ادرآوردم و مي
  »كنند؟هاي فقير، شب عيد چه ميي بچهبقيه

مه به احترام كيميايي از جا بلند شديم، تشويقش كـرديم و ه    
  تصميم بزرگ گرفتيم! يك

  »قاصدك«

  سرزمين عشق

  تو يار مهرباني

  تو گنج هر زماني
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  در آسمان پرسش

  بيانيخورشيد خوش

  تو سرزمين عشقي

  براي زندگاني

  نوايينواي ني

  زبانياگرچه بي
  »قرباني ...اروح«

  عروسي

  مون عروسيهتو باغچه

  مهمونيه، روبوسيه

  پزهميمورچه داره آش

  يك آش چرب و خوشمزه
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  خونهجيرجيرك آواز مي

  خونهقشنگ و با ناز مي

  زنهساز مي عنكبوته

  تنهزنه، تار ميتار مي

  دوزكاي خال خاليكفش

  زنند با خوشحاليدست مي

  عروسيه، عروسيه عروس كيه؟

  سوسك سياه، عروسه

  ببين چقدر ملوسه

  شاخكاش تور سفيد رو

  ريزند به زير پاشگل مي

  بادا بادا، مباركش باد
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  دلش بشه شاد شاد
  »نياشكوه قاسم«

  روز مادر

  مادر مهربونم

  زبونمعزيز خوش

  خار منيل بيتو گُ

  مني رفيق من، يار

  دار باشموقتي كه غصه

  فقط تو غمخوار مني

  اي جان من فداي تو

  بهشت به زير پاي تو

  ميالد دختر نبي

  مسر عليفاطمه، ه
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  مبارك است براي تو

  گماز ته دل بهت مي

  دوستت دارم هميشه

  براي روز مادر

  هر كادويي بگيرم

  شهقابل تو نمي
  »مهري طهماسبي دهكردي«

  گنج در مزرعه

هاي سعد، سـعيد و ي سيب، سه پسر داشت به نامصاحب مزرعه
ضـي نبودنـد و هـر وقـت مسعود. پسرها از كار در مزرعه را

بـه او  آوردنـد وخواست، بهانه ميكمك مي هانپدرشان از آ
. روزي پسـرانش را بيمار شده بود كردند. پدر، پير وكمك نمي

  دگي نزديك ـو به پايان زن من به شدت بيمارم«صدا زد و گفت: 
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  »شوم.مي

او به پسرانش گفت كه در مزرعه، گنج بزرگي زير زمين، بين     
بايد بعد از مرگش بـه  هاآن دو درخت سيب پنهان شده است و

بين خودشان تقسـيم  طور مساويگنج بگردند و آن را به دنبال
پسرها اندوهگين شدند. يكي از  كنند. چند روز بعد، پدر مرد و

خاطر آورد و بـه قبل از مـرگش را بـه ها سخنان پدرشانآن
دنبال يد به وصيت پدرمان عمـل كنـيم و بـهبا«برادرها گفت: 

  »دفن شده بگرديم.كه در مزرعه  گنجي

هر كدام از پسرها كلنگي برداشتند و به مزرعه رفتند و براي     
روز بين يـك يافتن گنج شروع به كندن زمين كردند. آنان هر 

كندند اما چيزي  ها كندند وآن كندند.رديف از درختان را مي
ماه تمام، زمين را كندند اما گنجـي نيافتنـد. پيدا نكردند. يك

خسته شدند و زير درختي كه در كنارش مشـغول  پسرها روزي
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گنج بين دو درخـت  حتماً«گفتند: نشستند و  كندن زمين بودند،
  »ايم.رختان است كه هنوز آنجا را نكندهدر آخرين رديف د

ختان سيب نگاه كرد و به در در همين موقع، يكي از برادران    
بـود، هـا آويـزان از آن هاي بزرگ و براقي كهاز ديدن سيب

ها كمي فكر كردند و فهميدند كه كنـدن زمـين شد. آنمتحير 
ن سيب شده اسـت. بـه باعث تقويت خاك و رشد سريع درختا

د. انـاي دادههاي بزرگ و خوشمزهها، سيبهمين علت درخت
ري آمـاده رفت و يك گـا هاپسرها شادمان شدند. يكي از آن

ها شـروع آن هاي زيادي جمع كرد.كرد و پسر ديگر هم جعبه
ها را با گاري بـه ها. بعد جعبهدر جعبه هاكردند به چيدن سيب

  بازار بردند.

ه قيمـت بـ ها را ديدند،هاي زيباي آنها وقتي سيببازرگان    
ترين سيب در بازار بود ها خوشمزههاي آنخوبي خريدند. سيب
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پول را  و طرفداران زيادي پيدا كرد. برادرها خوشحال و راضي
حاال راز گنجي را «ها به دو برادرش گفت: د. يكي از آنگرفتن

 كه پدر خدا بيامرزمان از آن نام برد، فهميديم. او به ما درسي

  داد كه هرگز فراموش نخواهيم كرد.
  »ايمترجمه احمد خواجه«

  عقاب مغرور

د جمع پرندگان شد. روزي عقاب، با غرور و سري باال گرفته، وار
ن گفت و اينكه تاج شاهي بر سر اهان سخاش با شاو از همنشيني

نشيند و در سفرها همسـفر او پادشاه ميو روي دست  گذاردمي
مهمي دارد، شايسته نيسـت  مقام چون شود. عقاب، گفت كهمي

كه راه كوه و بيابان را در پيش بگيرد و براي يـافتن سـيمرغ، 
  راهي قله قاف شود.



 
12

راحـت شـد و بـراي هدهد كه سخنان پوچ عقاب را شنيد، نا    
تـو «ند، به او گفت: ك اشسنجيدهني سخنان را متوجه اينكه او
فكري هستي كه معنا و حقيقت را رهـا ي ظاهربين و كوتهپرنده

كسـي داني كه جز حـق، نگري و نميبه ظاهر مي كرده و تنها
  »ي پادشاهي عالم نيست.شايسته

ن براي عقاب اگاه هدهد، حكايتي از بالي همنشيني با شاهآن    
ه پادشاهي، غالمي خوب و مـورد عالقـ«تعريف كرد. او گفت: 

گذراند. شاه، هنگـام تمـرين داشت و بيشتر وقتش را با او مي
گذاشـت و آن را نشـانه تيراندازي، سيبي را روي سر غالم مي

  ترسيد.گرفت و غالم بسيار ميمي

نكه پادشاه با اي«، وقتي ترس غالم را ديد، پرسيد: مرد ناداني    
ي الم قصـهغ »القه دارد، چرا از او هراس داري؟بسيار به تو ع
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در تمرين «ا برايش تعريف كرد و به او گفت: تير انداختن شاه ر
ر بـه مـن چه تي ؛نفع شاه استهر اتفاقي بيفتد، به  اندازي،تير

  »است. گويند از بخت پادشاهبخورد چه به سيب، همه مي
  »منشابوالفضل هادي«

  كننيكي ميتو 

نام فـتح عباسي، مردي ستمگر بود. او غالمي به يمتوكل خليفه
ي خليفه بود. متوكل دستور داشت كه بسيار مورد توجه و عالقه

ون آن زمـان ماننـد سـواركاري و تمام علوم و فنـ داده بود
نگامي كه فتح در رود اندازي را به وي بياموزند. يك روز هتير
گرفـت.  او را در كام خـود رگيبزوج ـكرد، مله شنا ميـدج

اما اثري از فـتح  ،دنبال او گشتندجا بهغواصان و شناگران، همه
  نيافتند.
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گين شـد و بـراي خليفه از خبر غرق شدن فتح ناراحت و غم    
ز مدتي خبر رسيد ي بزرگي تعيين كرد. پس ايافتن غالم، جايزه
د. وقتي فتح به ي او مرد گمنامي بواند و يابندهكه فتح را يافته

دربار آمد، خليفه خوشحال و چگونگي ماجراي غرق شدنش را 
  جويا شد.

ا مدتي زير به زير آب برد، ت هنگامي كه موج، مرا«فتح گفت:     
شـدم. بـا آگـاهي مي سـويي رانـدهآب بودم و از سويي به

از فن شنا داشتم، خود را روي آب نگـه داشـتم.  مختصري كه
بـاز  به ساحل پرتاب كرد. وقتي چشـم ناگهان موج بلندي مرا
ي دجله ديدم. خداوند را در ديواره ايكردم، خود را در حفره

به دليل نعمت نجاتم شكر كردم اما گرسنه و نگران، چشـم بـه 
يم دوخته بودم كه ناگهان قرصي نان روي طبقي به سـو امواج
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، روزو رفع گرسنگي كردم. تا هفت شـبانه. نان را برداشتم دمآ
من آن  آمد وسوي من ميهر روز يك قرص نان روي طبقي به

  خوردم.را مي

 روز هفتم، ماهيگيري به آن منطقه آمد و مرا با تور ماهيگيري    

هـاي قرصجالب اينكه روي  اما ،خود باال كشيد و نجات يافتم
الحسين االسكاف) بنآمد، عبارت (محمدمي ه روي طبقناني ك

كار را انجـام تر است ببينيم او كيست و چرا اينشد! بهديده مي
به دنبال محمد اسـكاف بگردنـد.  دستور داد متوكل »داد!مي
انجام او را يافتند اما وي از آمدن به دربار خليفه خودداري سر

  »مرا با دربار خليفه كاري نيست.« كرد و گفت:

متوكل از آزادگي او تعجب كرد و براي شناختن ايـن مـرد     
از او پرسـيد.  ي او رفت و جريان نـان رابه خانه عجيب، خود
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زندگي من چنان است كه هر روز مقداري «محمد اسكاف گفت: 
زي بود كه گذارم اما چند روكنار مي نان براي اطعام نيازمندان
ل اين مقدار نان آمد. چون در هر حاكسي براي بردن نان نمي

ها را روي طبقي بر من حكم صدقه و خيرات را داشت، آنبراي 
 »ماهيان دجله از آن اسـتفاده كننـد.انداختم تا شايد رود مي

اسكاف ر ا مورد تفقد و مهرباني قـرار داد و او را  متوكل محمد
  نياز كرد.بي از مال دنيا

  .استاين ضرب المثل، يك مصراع از شعر معروف سعدي     

  كن و در دجله اندازتو نيكي مي

  د بازـت دهـزد در بيابانـكه اي

به نيكي و نيكوكـاري بـدون  اين مثل و پند حكيمانه، سفارش
كند كه راي رضايت خداوند است و تاكيد ميو تنها ب داشتچشم
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يي مناسـب، پـاداش اعمـال نيـك را در جا انجام وخدا، سر
  دهد.مي

  .بردمي ي صاحب خودراه به خانهنيكي،     المثل مشابهضرب
  »مصطفي رحماندوست«

  گردباد چيست؟

دهد كـه بيشـتر وفان رخ ميطهزار  45ي ما هر روز در سياره
 »گردباد«ها كه آن ها چندان خطرناك نيستند اما بعضي ازآن

مي كه بـر هنگا آفرين باشند.نام دارند، ممكن است بسيار خطر
فشـاري و كمي كوچك م، تودههاي گرفراز درياها يا اقيانوس
ايـن منطقـه  آيد. باد به دوروجود ميتشكيل شود، گردباد به

 آيد و با نزديك شدن به خشـكي، بـرفشار به گردش درميكم

سـمت تواند امـواج را بهمي شود. گردبادآن افزوده مي شدت
شود. گاهي نيز ديده شده  ساحل براند و موجب سيل و ويراني
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ه نقاطي دوردست در خشكي ز جا بلند كرده و با ها راكه كشتي
  كند.پرتاب مي

خليج بنگال، گردباد فراوان است.  در بعضي نقاط دريا مانند    
دهـد. در سـال رخ مي در بنگالدش اغلب گردبادهايي شديد

يكي از همين گردبادها باعث مرگ بيش از يـك  ميالدي، 1970
 رد. اغلـب آن راهاي متعـددي دانام ميليون نفر شد. گردباد

خـواهي «نامنـد و در اسـتراليا بـه آن ميوفـان طتندباد يا 
توان مهـار كـرد امـا بـا گويند! گردباد را نميمي »نخواهي

توان تلفات آن را بسيار كـاهش ا ميبيني درست وضع هوپيش
  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«              داد.

  آبزيان

  اير ـي مانند سـاهن مـاي      ماهي ششدار آمريكاي جنوبي
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انور جـ كند. ايناز سوراخ بيني تنفس نمي هاي ششدار،ماهي
 برد.ها فرو ميكشد و داخل ششهوا را به درون گلوي خود مي

هايش بـه شـكل و بالـه رسـدميتر م 2/1به  طول اين ماهي
رونـد. خواب ميبه هاي ششدارهاي بلند هستند. ماهيشاخك
 وبي و آفريقـايي، هنگـامآمريكـاي جنـ هاي ششـدارماهي

  زنده بمانند. توانند زير گِل مرطوبسالي ميخشك

شوند، ها كم آب ميها و بركهدر فصل خشك، وقتي رودخانه    
هـا فشـار بـه گِل رود،ماهي ششدار با حركتي آرام جلو مي

اي محفظـه زند و جايگاهي به شكلها را كنار ميآورد، آنمي
پيچد و از مي ي در اين سوراخ دور خودسازد. ماهمانند ميلوله

سـفت  كـمكند. اين ماده كماي لزج ترشح ميپوست خود اليه
  راف آن ـانند در اطـوذ و پيله مـاي غير قابل نفشود و اليهمي
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  كند.مي جايگاه ايجاد

 خشك شود، ماهي ششدار با اليه ديگري از اين اگر آب كامالً    

كنـد. ايـن مـاهي مسدود مي اش را كامالًفرهح ج،زل يماده
فصل خشك را در اين محل بگذراند. در طـول ايـن  تواندمي

خواب بـه و جانور تقريباً اندكي دارد مدت، بدن ماهي فعاليت
تابسـتان «ك را در فصـل خشـ رود. اين روش زنده ماندنمي

  نامند.مي »گذراني
  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  هستيجهان

شود. زي كه در فضا وجود دارد، گفته ميبه هر چي هستيجهان
به چه بزرگي است. از نظر مـا  داند جهان هستيكس نميهيچ
ي زمـين فقـط رسد اما سـيارهبه نظر مي بزرگ ين،مي زكره
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كنـد. ست كه بـه دور خورشـيد گـردش مياي كوچك اكره
خورشيد، يك ستاره است اما اگر شبي كه هوا صاف و بدون ابر 

بينيد. در فضاي مي ها ستارهآسمان را تماشا كنيد، ميليون ست،ا
هاي هقطـجز ني زمين و خورشيد چيزي بهبيكران هستي، كره

  بسيار كوچك نيستند.

ت كه به دور خورشيد اي اسي زمين سيارهكره    خورشيد و ماه
معين بـه دور خورشـيد  كند، يعني زمين در مداريگردش مي

روز) تـا  365كشد (حدود طول ميمدت يك سال  چرخد.مي
  كره زمين يك دور كامل به دور خورشيد گردش كند.

د و گردش ماه چرخزمين مي ي ماه به دوردر عين حال، كره    
ترين ه نزديـككشد. مـاروز طول مي 28به دور زمين، حدود 

توانيم مسـتقيم بـه در فضا است. ما هرگز نمي ي زمينهمسايه
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 نور آن بيش از انـدازه خيـره كننـده يراخورشيد نگاه كنيم ز

كنند، بـا ي خورشيد مطالعه مياست. دانشمنداني كه در باره
كنند. در از آن عكس تهيه مي هاي مخصوص،استفاده از دوربين

يد ديـده خورشيد به رنگ سفهاي ترين بخشها داغاين عكس
  شود.مي

  »مجيد عميق«

  هاي شكرتلخي

دهد و باعـث جهت افزايش ميبي شكر مقدار گلوكز خون را* 
باعـث  شود و عامل اصلي چاق شـدن اسـت.مي ضعف بينايي

ر خالف تصور عامه كه وقتي ب درست ،شودكردن معده ميترش
خورند تا ترشي آن را رفـع كننـد. كنند، شيريني ميترش مي

كند. شـكر عامـل مي هاي قلبي را زيادبه بيماري ريسك ابتال
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پوسـت  ، سفيد شدن موها و چين و چروكبدن پيري زود هنگام
ه اعتياد مـواد مخـدر را است و سرعت اعتياد به الكل و تمايل ب

ها و عامل شكر تنها عامل پوسيده شدن دندان دهد.افزايش مي
دارند و مـواد شـيرين آرتروز مفاصل است. كساني كه آرتروز 

شوند. شكر، يكـي از كنند، روز به روز بدتر ميزياد مصرف مي
د. شـومي بيماري آسم است و باعث آپانديسـيت عوامل اصلي

ها مضـر اي دندانكند كه برشكر آب بذاق دهان را اسيدي مي
  است.

  »ناصر نثار«

  فكر كن!

 تلوبشلوپ، تاالبشاالپ  

  شناگري ماهر و خوب
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  تنش نرم و تنش ليز

  لباسش پولك ريز

 زنهساز نداره، ساز مي  

  و جيرشه، جيرو جيرشب كه مي

  زنهبه زير آواز مي

 كارم چيه؟ بپاش بريز  

  جوم، صاف و تميزچوب مي

  با دندوناي تيز تيز

  سازم تخت و ميزبا چوب مي

 اي روي درختپرنده  

  كنه، هميشه سختكار مي

  صبح تا غروب، بكوب بكوب

  با نوك تيز، بزن به چوب
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 من لطيفم مثل پنبه  

  يا سفيدم يا سياهم

  نرم و چين چين و عجيبم

  دوست خورشيد و ماهم

  »ها را در ماه بعد بخوانيدپاسخ«

  شاد و خندان

  كاره است؟ با افتخار ساز، پرسيدند كه چههپنجروقتي از در و
  »كنم.يلي مهم است! بنده ويندوز نصب ميشغل بنده خ«گفت: 

  :سـازي را گرفتنـد؟ي يخفهميدي رئيس كارخانـه«اولي« 

آب قاطي كرده  هايشتوي يخ«اولي:  »نه، براي چي؟«دومي: 
  »بود.

 رتقال واقع شد، ـا و پـنياـي كه بين اسپـدر جنگ«علم: ـم  
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هـا را هـا پرتقاليآن«آمـوز: دانش »ها چه كردند؟اسپانيايي
  »پوست كندند و خوردند!

  :بلـه، «دومي:  »ل فرمان ماشينت راضي هستي؟از قف«اولي
  »كند.ها كمي اذيتم ميسرِ پيچ ولي

 اي؟آموزي چيـزي شـنيدهدانش ي حقوقدر باره«ولي: ا« 

  »دهند؟نه، حاال چقدر مي«دومي: 

 فروشـنده گفـت: بـه  فروشي رفت وروزي شخصي به پيتزا
قسمت كرديد،  8دفعه كه قسمت كنيد. آن 16پيتزاي مرا  لطفاً«
  »ير نشدم.س

  هاي بهمنپاسخ چيستان

  ه.گردان، آبپاش، پروانه، دود، پنجرگل آفتاب

 




