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  از تمسخر شرمنده

را براي شركت در جشن  اهالي محل يني،الدي آقاي فخرخانواده
ترين شان دعوت كرده بودند. خوشـحالبه خانه (ع)رضاميالد امام

ترها بود و بزرگ نجاآها ها بوديم زيرا انواع خوراكيافراد، ما بچه
برپـا  همكردند. بازي و فريادهاي شادمانه و خنده به ما تعارف مي

ي پايين هاي طبقهگفت ساكت باشيم تا همسايهه ما نميكسي ب وبود 
  د.نناراحت نشو

ر زمان بازي اند، داش تازه به محل ما آمدهحميدي كه خانواده    
يا خودش بـه  گرفتدليل بهانه ميبي كرد،مرتب با همه دعوا مي

ز دستش خسته شده آورد. اي يكي را درميافتاد يا گريهگريه مي
ي همسـايهخواست چيزي به او بگوييم ولي چون دلمان مي بوديم،

  ».داري نبودرسم همسايه«جديد بود، به قول بابا 



 
3

توانسـتيم تحمـل انجام، حميدي كاري كرد كه ديگر ناما سر    
ي آقاي سيادتي، قد بسـيار كوتـاهي دارد و كنيم. پسر ده ساله

ي ا بسيار مهربان و مـؤدب اسـت و همـهكمي هم چاق است ام
گذارند. وقتي حميدي و سـيادتي او احترام مياهالي محل به 

جـش در حال بازي بودند، سيادتي برنده شد و حميـدي كـه ل
سـيادتي  »ي خپل!برو، كوتوله«گرفته بود، با لحني زشت گفت: 

رفت يـك گوشـه  هايش را بگيرد،كرد جلوي اشككه تالش مي
  كس بازي نكرد.نشست و ديگر با هيچ

ترهـا هـم ي بزرگه همـهقدر زشت بود كـميدي آنكار ح    
ي آقاي فخرالديني را سـكوت ناراحـت فهميدند. حياط خانه

سراغ سيادتي رفت، او خانم فخرالديني به گرفت. فرااي كننده
نبايد ناراحت پسرم! تو «د كرد، سرش را باال گرفت و گفت: را بلن

ان در ايـن عيب نيست. نگاه كن بين آقايـ شوي! قد كوتاه اصالً
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ت ولي ببين چقدر شاد جمع، چند نفر هستند كه قدشان كوتاه اس
  »و خوشحالند.

عزيزم! اگر «غ حميدي رفت و آهسته به او گفت: سراسپس به    
را با تمسخر ديگـران نشـان ات حتيراانتو بازنده شدي، نبايد 

دهي. آيا خوب است كسي به تو بگويد برو با اين قـد درازت؟! 
قـدر از حميـدي آن »ن، كار افراد ضعيف اسـت.مسخره كرد

كارش شرمنده شد كه تا آخر جشن خودش را از همـه پنهـان 
  كرد و ديگر نتوانست بازي كند.يم

  »قاصدك«

  خانه، نان، صبحانه

  مادرم وقت سحر، باز از جا برخاست

  با كسي حرف نزد تك و تنها برخاست

  آرد را حاضر كرد، آب با سطل آورد
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  قاطي كردمك كَكمآب  آرد را با آن

  چنگ زد تا آخر، شد خمير آماده

  ساعتي ديگر شد خوب، جا افتاده

  شير و سرشير آورد، سفره خوبي چيد

  چاي را حاضر كرد، استكاني نوشيد

  ننه قنبر آمد، چوب با خود آورد

  در تنور خانه، آتشي روشن كرد

  شب و تاريكي رفت، صبح شد روشن شد

  پختن شدمادرم خندان بود وقت نان 

  ساختمي ها رادست چونه خاله نرگس با

  انداختطرف ميآنكرد آن را،صاف مي 

  آن را پختزود مي، داشتمادرم برمي 
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  آورد از تنورش نان رابعد درمي

  حالي داشتمانكرد، خانههركه كاري مي

  داشتپخت، خواهرم برميمادرم نان مي 
  »مصطفي رحماندوست«

  رنگين كمان كودكان

  دنيا قشنگ است ي كه با هم باشيموقت

  و وارنگ استها رنگدنياي ما بچه

  هارنگ آبي، چون آسمانيكي به

  ي صحرارنگ سرخ است، اللهيكي به

  رنگ سبز است، رنگ جوانهيكي به

  جوانه روي شاخه، دانه به دانه

  رنگ زرد است، زرديِ آفتابيكي به
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  رنگ نارنج، تازه و شادابيكي به

  نيلي، نيليِ دريا رنگيكي به

  يكي بنفشه رنگ است، يك گل زيبا

  ما همه رنگ و وارنگ، چه مهربانيم

  ها، رنگين كمانيمدر آسمان رنگ
  »شعباني...اسدا«

  مرد و دود كباب

گشت اما چيزي جز دنبال خوراكي مياش بهمرد فقيري در خانه
ز نان را گـاز زد و جويـد يك تكه نان خشك پيدا نكرد. كمي ا

ي آن خوشش نيامـد. آرزو كـرد اي كـاش از مزه صالًولي ا
خورد. تكه نان را در ي داشت و آن نان خشك را با آن ميغذاي

  جيبش گذاشت و براي يافتن غذا از خانه بيرون رفت.
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به يك رستوران رسيد. آشپز جلـوي در رسـتوران، مشـغول     
 بريان كردن گوشت و مرغ بود. دود كباب، فضا را پر كرده بود.

مرد فقير دود كباب را بوييد و آب دهانش راه افتاد. نـان را از 
يكي يكـي روي دود  ها راتكه كرد. آن تكهو تكه جيب درآورد

هـا را بعـد آن تا بوي كباب به خود بگيرند و گرفتها ميكباب
  خورد.مي

دلش به حال او نسـوخت و  كرد، اصالًآشپز كه به او نگاه مي    
هاي كوچك مرد تكه گوشت هم به او نداد.يك تكه كوچك  حتي

ها گرفت و خورد. آشپز هم كاري بـه او نانش را روي دود كباب
ي نانش را خورد و خواست اشت تا اينكه مرد فقير آخرين تكهند

زود پول چيزي «د كه آشپز جلويش را گرفت و گفت: از آنجا برو
غذاهاي  اما من چيزي از«مرد فقير گفت:  »اي بده.را كه خورده



 
9

كـه  ام و پولي هم نبايد بدهم. من فقط نان خودم راتو نخورده
  »بوي كباب گرفته بود خوردم.

ي بلند طـوري كـه همـه آشپز نگذاشت او برود و با صداي    
خواهم. پول مي من حقم را«شنيدند گفت: حاضران در آنجا مي

مردم سعي كردند بـا آشـپز  »خواهم.كه خوردي ميچيزي را 
كنند تا به مرد فقير رحم كند و او را بـه حـال خـودش صحبت 

كساني كه آنجـا انجام، يكي از سر بگذارد اما آشپز قبول نكرد.
تواند بين شـما قضـاوت فقط قاضي شهر مي«ايستاده بود گفت: 

  آشپز و مرد فقير پيش قاضي رفتند. »كند.

الت مردم را بـه بهتـرين روش حـل قاضي عادل شهر، مشك    
به او احتـرام و  به همين دليل، مردم دوستش داشتند ؛كردمي
 ماجرا را براي قاضي تعريف كرد و سپس مرد گذاشتند. آشپزمي
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هاي آن دو را گوش داد و فقير داستانش را گفت. قاضي صحبت
 آشپز حق دارد پول دود كباب«لبخند زد. بعد به مرد فقير گفت: 

 سـخنرد فقيـر از م »اي، از تو بخواهد.كه نانت را به آن زده

آن خوشحال شد. قاضـي  قاضي تعجب كرد اما آشپز از شنيدن
را بـه روش  اين است كه تو بايد پول دود كباب حكم ما«گفت: 

  »آشپز بپردازي.

چند سكه درآورد و بـه آشـپز گفـت:  سپس قاضي از جيبش    
آشپز دستش را دراز كرد تـا  »كمي جلوتر بيا و حقت را بگير.«

نـه « قاضي بگيرد. قاضي خنديد و به آشپز گفـت:ها را از سكه
ا هقاضي سـكه »تر بياور.طوري نه! گوشت را نزديكبان، اينقر

هم زد تـا صـداي ها را بـهرا به گوش آشپز نزديك كرد و آن
  ات و مبهوت مانده ـها بلند شد. مرد فقير مجيرينگ آنجيرينگ
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  د.داها گوش ميبه صداي سكه بود و آشپز هم با تعجب

آشـپز  »ا شـنيدي؟ها رآيا صداي سكه«قاضي به آشپز گفت:     
آن وقت قاضـي گفـت:  »بله قربان، خيلي خوب شنيدم.«گفت: 

شـنيدي، بهـاي دودي ها هم خوردن سكهاين صدايي كه از به«
ي تو به هوا برخاسـته و ايـن هاي كباب شدهاست كه از گوشت

را دريافـت  ن حق توسـت كـه آنمرد، آن را بوييده است. اي
  »كردي.

ي حاضران به همراه آشپز و مرد فقير، از قضاوت قاضـي و همه
  شدند. زدهشگفتعدالتش 

  »ايمدكتر احمد خواجه«

  گرگ و روباه

گذشت كه چاهي را سر راه ديد. هوا گرم و روباهي از راهي مي
  به آب انداخت. سر چاه  روباه تشنه بود. لب چاه ايستاد و نگاهي
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بـراي آنكـه  سطلي از آن آويزان بود. روبـاه چرخي بود كه
بتواند از آب چاه بخورد، درون سطل نشست و پايين رفت. به ته 
چاه رسيد و از آب زالل آن نوشيد ولي نتوانست باال بيايد و در 

  چاه گرفتار شد.

 ساعتي گذشت و روباه در همان حال بود. گاهي به باال نگاهي    

 »ام!! من اينجـا گرفتـار شـدهكمك كنيد«گفت: كرد و ميمي

ال گذشت، جاي پاي روباه را ديد. آن را دنبـگرگي از آنجا مي
روباه گفت:  »تو آنجايي روباه؟«كرد تا سر چاه رسيد. صدا زد: 

  »خواهي كمكم كني؟مي آري،«

خواهم كمكت كـنم، معلوم است كه مي«و گفت:  گرگ خنديد    
بله دوسـت دارم ولـي «روباه گفت:  »داري پيشم بيايي؟دوست
چون پـايم «واب داد: روباه ج »چرا؟«گرگ گفت:  »توانم.نمي
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ترسـي پـيش مـن نمي«گرگ خوشحال شد و گفت:  »شكسته.
چرا بترسم؟ در صـحرا كنـار «روباه ناله كرد و گفت:  »بيايي؟
  »بودن، بهتر از در چاه مردن است. گرگ

د و بخـورد چاه بيرون بياور خواست روباه را ازگرگ كه مي    
با دهان، طناب چاه را  روباه »بگو چطور به تو كمك كنم.«گفت: 

اگر  ت.با اين طناب! باالي چاه، يك سطل اس«گفت:  تكان داد و
  »شوم.آيم و خالص ميدر آن بنشيني، من باال مي

طل ـوي سـبي آنكه فكر كند، ت گرگ به طمع خوردن روباه،    
با سرعت پايين رفت. ناگهان  تر بود وپريد. گرگ از روباه سنگين

جا كنده شد و باال آمـد. گـرگ  سطلي كه روباه در آن بود، از
دانست به طناب اين چاه، دو سطل آويزان است و اگر يكي نمي

  آيد.آن يكي باال مي پايين برود،
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 رفت، در ميانـه راه، همـديگر راهنگامي كه گرگ پايين مي    

برو  آمدي به من كمك كني؟«گ گفت: ديدند. روباه با ديدن گر
گويي روباه! ميچه «گرگ گفت:  »توي چاه تا مزدت را بگيري!

بـه  تو آمده بودي«روباه گفت:  »اينجا تنها و گرفتار مگذار! مرا
گرگ از مقابل چشمان روبـاه دور  »خودت كمك كني نه به من!

شد و پايين رفت. روباه به باالي چاه رسيد و از داخـل سـطل 
  رون پريد.بي

تـي كجـا رف«گام، صداي گرگ از چاه شنيده شد: در اين هن    
من تـو را دوسـت  دانيكني؟ نميروباه؟ چرا به من كمك نمي

وسـت چطور ممكن است گرگ، روباه را د« روباه گفت: »دارم؟
طنـاب را بـاال «گرگ گفت:  »مگر براي خوردن؟ ؛داشته باشد

  »به تو كمك كنم؟ عني با همين طنابي«روباه گفت:  »بكش.
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من تـو  آري با همين طناب! مگر با همين طناب،«گرگ گفت:     
شود! هيچ نمي«روباه خنديد و گفت:  »را از چاه بيرون نياوردم؟

و  شود؟ چطور من آمـدمچرا نمي«گرگ گفت:  »راهي ندارد!
 براي آنكه من به تو اعتمـاد نـدارم،«روباه جواب داد:  »شد؟

! نبايد با طناب شما بـه چـاه گوش كرد شود به حرف گرگنمي
زد و گرگ همچنان فرياد مي روباه اين را گفت و رفت و »رفت!

  خواست.از او كمك مي

كنـد و اگر كسي به حرفي كه زده و به قولي كه داده وفـا ن    
المثل ايـن ضـرب ارزش شود،حرف و عملش براي ديگران بي

  شود.مي حكايت حال او
  »محمد ميركياني«
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  هاي گرمكنان جنگلسا

شـرق نو و در شمالبهشتي فقـط در گينـهمرغ     مرغ بهشتي
كنـد. جـنس نـر ايـن پرنـده در فصـل استراليا زندگي مي

كند تا توجه انگيزي پيدا ميگيري، پر و بال رنگين و حيرتجفت
 ي ماده براي استتار بيشـتر،پرنده ها را به خود جلب كند.ماده

هايش مراقبت بتواند از جوجه كدر است تااي و سبز رنگ قهوهبه
  هاست.بهشتي از خويشاوندان نزديك كالغ در واقع، مرغ كند.

بسيار درشت، در جنگل در ارتفاع  ياين پروانه    ي ملكهپروانه
  كند.متري پرواز مي 30تا  15

اي و رنگ قهـوهاين مارمولك كه به    مرمريمارمولك سنگ
رسد نظر ميبه داركپكيك تكه پوست  است، شبيهلكه سفيد لكه
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تغذيـه  هـاكرممانند حشرات و  كوچكيموجودات و بيشتر از 
  كند.مي

هاي بزرگ و پر قدرتي سوسمارها، مارمولك    سوسمار زمردي
ها، ها، سوسـكاز انواع جانوران كوچك مانند موشهستند كه 

  كنند.ها تغذيه ميهاي آنرندگان و تخمپ

اين موجود عجيب، يكـي از سـه نـوع     منقاري دراز اكيدنه
گذار ديگر گذارند. دو پستاندار تخمنداري است كه تخم ميپستا

پوس. جانور ماده، تخم ي كوتاه منقار و پالتيعبارتند از: اكيدنه
بيرون آمدن نـوزاد از  كند. پس ازمي اش نگهداريرا در كيسه
دهد. اكيدنـه، ا ميها غذكند و به آنها مراقبت ميتخم، از آن

  تيز دارد. پوستي خاردار و منقاري نوك
  »مهرزاده مينانژاد صديقه ابراهيمي و«
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  ستارگان را بشناسيم!

غيـر  كارايد، ستارگان را بشماريد؟ اينآيا تا به حال سعي كرده
 در آسمان وجود دارند! حتي اگـر ممكن است. هزاران ستاره

؛ بينيد، شـمارش كنيـديگاني را كه مي ستارتوانستيد همهمي
قابل  وجود دارند كه بدون تلسكوپ، ي ديگر نيزها ستارهميليون

از  هاييها، همانند خورشيد، گويآن ديدن نيستند. هر كدام از
  گازهاي آتشين هستند.

ي عظيمـي از ستارگان از توده شود؟ستاره چگونه متولد مي
مركـز آن در ي جـرم بر،گاز و غبار چرخان كه بخش عمـدها

غبار بـر اثـر  ي گاز وتودهشوند. اين متمركز است، تشكيل مي
ي يكديگر كشيده و چنان متراكم سوي خودشان بهنيروي جاذبه

شـدت ي ابـر، بهي مركزي اين تـودهشوند كه دماي ناحيهمي
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است  در حقيقت، ستاره يك نيروگاه عظيم كند.افزايش پيدا مي
  كند.خود منتشر مياز  ايكنندهكه گرما و نور خيره

 اند.كران پراكندهدر فضاي بي ستارگان    كهكشان راه شيري

آينـد. وجود ميها بهجتماع گروه عظيم ستارگان، كهكشاناز ا
 »كهكشان راه شـيري«شيد ما بخشي از كهكشان معروف به خور

توانيد آساني ميي كه هوا صاف و بدون ابر است، بهاست. در شب
آلود و با ظاهري مه را كه به شكل كمربندي شيري راه كهكشان
  رنگ است، مشاهده كنيد.شيري

  »مجيد عميق«

  ي طالييكلمه

 ها بـدينو پاسخ پرسش »شادمان«ي طاليي خرداد، پاسخ كلمه

  ترتيب بود: شير، اصفهان، داركوب،مرواريد، اردو، نخ.
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حرفي و يـك ي چهـاركلمه ي طاليي اين ماه شامل يككلمه    
  دهيد.  حرفي است و شما بايد به هفت پرسش پاسخسه يكلمه

  اگر آسمان، صاف و آفتابي نباشد، چنين است. .1

  دندان است.يار و همراه خمير .2

  غربي.مركز استان آذربايجان .3

  به فكر غذاي زمستان خود است. ي كوچكي كه هميشهحشره .4

بـه  ودر شـاهنامه، بسـيار از ا پهلوان ايراني كه فردوسـي .5
  قدرتمندي ياد كرده است.

  قوي. متضاد .6

  المثل صبر و شكيبايي است.پيغمبري كه ضرب .7
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  نگاهي به زمين و آسمان

  لرزه شود.تواند باعث زميني ماه مينيروي جاذبه* 

تر است و تان، از نصف استان كرمان هم كوچككشور بلغارس* 
رمان هـم از استان ك شهر بيشكك، پايتخت قرقيزستان، مساحت

  كمتر است.

اندونزي، پس از كشورهاي چين، هند و آمريكا، چهـارمين * 
  پر جمعيت دنيا است. كشور

اي صحرايي وجود دارد كه هـزاران در كشور شيلي، منطقه* 
  در آن باران نباريده است. سال است

  هزار جزيره تشكيل شده است. 170 از بيش از كشور فنالند* 

تـر از حجـم هـزار بـار بزرگودزمين در آغاز پيـدايش، * 
  اش بوده است.كنوني
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 هزار كيلومتر 900با سرعت  خورشيد در مدار كهكشان شيري،* 

  كند.در ساعت حركت مي

كند، بـراي كه خورشيد در يك ثانيه توليد مي ميزان انرژي* 
به مدت يك ميليـون  توليد برق مورد نياز تمام كشورهاي جهان

  سال كافيست.

ي زمـين، در خورشـيد جـاي انـدازهياره به يك ميليون س* 
  گيرد.مي

هـزار درجـه  30توانـد حرارتـي معـادل برق مي و عدر* 
  سانتيگراد توليد كند.

 240هزار سال قدمت دارد و مسـاحت آن  500فارس، خليج* 

  هزار كيلومتر مربع است.

  لوتكوير بريان در ندمنام گاي بهي جهان، نقطهترين نقطهگرم* 
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  درجه گرما است. 75با ايران 
  »ناصر نثار«

  بگو چيست؟

 توي جنگل، توي بيشه  

  توي پاكت، توي شيشه

  شهگاهي باز و بسته مي

 يك پاي چوبي داره  

  ي خوبي دارهمزه

  سرده مثل زمستون

  شه تابستونپيدا مي

 خطرناكه، يه غوله  

  ره توي لولهراه مي

  با اينكه هست پرنده
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  بندهشير، راهشو مي

 ي دربستهخانه اين  

  از راه سفر خسته

  ديدم دم در آمد

  با خط و خبر آمد

 صدتا قِزي، لب قرمزي  

  در يك اتاق، پاي چراغ

 ريزه سنگ استقلبش يه  

  با صدتا شكل و رنگ است

  دهد دهانشبو مي

  نارنجي است زبانش

  هر كس كه دست به او زد

  »ها را در ماه بعد بخوانيدپاسخ«            خدا كند نسوزد
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  لبخند گرم

 ا را هآب خوراكي جوجـه روزي مردي به مرغداري رفت و
مـرد  »خـوردي؟ ها راچرا آب اين«خورد. كسي از او پرسيد: 

  »خوب شود. آب جوجه بخورم تا درد پايم دكتر گفته،«گفت: 

 امـا دشـمن در وسـط  مردي با سپر و شمشير به جنگ رفت
ترين چرا كوچك«د: ا مجروح كرد. وقتي به او گفتنميدان، او ر

يك دستم سپر بـود و «گفت:  »ي دشمن ندادي؟پاسخي به حمله
  »توانستم بجنگم!يك دستم شمشير. با دندانم كه نمي

  :مشتري:  »تان را چطور بگيرم؟آقا، بفرماييد عكس«عكاس
  »مجاني!«

  :دومي:  »ي دو، به من سه مدال دادند.ابقهدر يك مس«اولي
  ا به ـهدالـاعطاي م نه! من مسئول«لي: او »اول شده بودي؟«
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  »برندگان بودم.

  گشت. كنترلچـي دنبال صندلي خود ميسينما بهشاعري در
آقـا، چـرا «شاعر:  »آقا، مگر بليط شما رديف ندارد؟«پرسيد: 

  »رديف دارد ولي قافيه ندارد.

  :ت كه شروع به نوشـتن دانستي مدتي اسراستي مي«اولي
خيلي خوب است! به آن قسمت كه «دومي:  »ام؟خاطراتم كرده

  »اي؟م، رسيدهمن ده هزار تومان به تو داده بود

  :زدم، زدي، زد.«شـاگرد:  »فعل زدن را صرف كن.«معلم« 

  »بعد همگي رفتيم بيمارستان.«شاگرد:  »خوب، بعدش!«معلم: 

  هاي خردادپاسخ چيستان

 عينك، كمربند، انگور، ماشين،آب، سايه.




