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  ي خداد در خانهجشن عي

مشب همه ا«صبحانه نشستيم، مامان گفت:  يوقتي همه سر سفره
حرف مامان تمام نشده بود  »رويم!با هم به يك جشن بزرگ مي

داي دست و جيغ ما بلند شـد. خواهركوچولـو كـه بـا كه ص
جان! جشن مامان«زد گفت: هاي كوچكش محكم دست ميدست
بابا با مهربـاني  »ها؟همسايهزرگ يا باباب يخانه ي كيست؟خانه

  »شوددختر گلم! جشن در مسجد برگزار مينه «گفت: 

بـزرگم برادر »در مسجد؟ چه جشـني؟«كوچولو گفت: برادر    
ير! غـدبله داداشي! جشـن عيد«شيد و گفت: دستي به سر او ك

معلـم «خواهربزرگم گفت:  »(ع)عليجشن شروع امامت حضرت
د كرده هر كس يك شاخه گـل كالس نقاشي ما در مسجد پيشنها

  ادات محل ـبه س با خود بياورد يا يك نقاشي زيبا بكشد و آن را
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  »كنند، هديه كند.كه در جشن شركت مي

ر، ولي در روز عيد غدي«ن كه شيطنتم گل كرده بود، گفتم: م    
سادات  بله، معموالً«بابا گفت:  »سادات بايد به ما عيدي بدهند.

هستند، در اين روز بـه ميهمانـان  ع)(كه فرزندان حضرت علي
ط متعلق بـه غدير فقدلم، عيددهند ولي عزيزاني ميخود عيد

ها ي انساني شيعيان و مسلمانان و همهسادات نيست و عيد همه
است زيرا امامان براي هدايت مردم از سوي خدا انتخاب شدند 

  .ندسته (ع)بيتمام مردم جهان تا ابد، مديون اهلو ت

 عيد، مسجد محل ما چراغاني شده بود. در حياط بـويشب     

قدر شلوغ نديده وقت مسجد را آناسفند و گل و گالب بود. هيچ
هـا و آقايـان اري از سادات جلوي در ورودي خانمبودم. بسي

به آنان شيريني و گفتند. ستاده بودند و به مردم خوشامد مياي
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نو را كـه در هاي كردند و بعضي هم اسكناسشكالت تعارف مي
عنوان عيـدي بـهمجيـد گذاشـته بودنـد، بين صفحات قرآن

  دادند.مي

دو نفر از سادات محل در سخناني در باره لزوم بزرگداشـت     
زمان توضيح دادنـد و از اين عيد مبارك و پيروي از امامان عزي

ها خواستند مثل امامان بـراي حـل خصوص ما بچهحاضران به
جماعت مسجد هم گفت كه بـا ماميم. امشكالت يكديگر تالش كن

ي گرفتـار ي محل، مشكالت چند خانوادههاي مالي اهالكمك
خانه، مخارج درمان و تحصيل كودكان آنان حل شده مثل اجاره

  است.

را خوانـد  (ع)عت، چند حديث و روايت از اهل بيتجماامام    
ت و رين اعياد استغدير، يكي از مهمدعي ها تأكيد شدهكه در آن
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 غدير به يكديگر تبريك بگويند، عيدي بدهند،مسلمانان در عيد

ي خـود دعـوت كننـد. افرادي را براي صرف غذا بـه خانـه
رايي جماعت در پايان سخنانش از سادات محل كه براي پذيامام

  ند، تشكر كرد.بود از ميهمانان، غذا تهيه كرده

ها را دور ام شد، چند نفر از سادات، مـا بچـهوقتي جشن تم    
 ،كتـاب هاي كوچك اما زيبايي مثـلخود جمع كردند و هديه

ي اهـالي هـم بـه ير و كيف به ما دادند. ما و بقيهالتحرلوازم
  گل هديه كرديم. عيد غدير مبارك! سادات،

  »قاصدك«

  تو گردويي، من آدم

  هميشه شكل گردو

  براي من سؤال است
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  گمانم توي مغزش

  پر از فكر و خيال است

  هر دو پر مغزسر ما 

  سر ما هر دو محكم

  دانم چرا اونمي

  شده گردو، من آدم

  چرا مغز سفيدش

  ي ما!شده صبحانه

  چه فكري كرده گردو

  ي ماكه آمد خانه
  »زادهسعيده موسوي«

  تلويزيون

  رو يك ميز كوچولو
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  نشسته يك آقايي

  گم عجيبهبه اون مي

  صداييچرا تو بي

  گه آخه عزيزممي

  اآلن كاري ندارم

  چرا بيخود با حرفام

  سرت رو درد بيارم

  برو سراغ مشقات

  اگر كاري نداري

  عزيز من نبايد

  سرم بذاريسر به

  مامان توي حياطه
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  ده آببه گلدونا مي

  ستجونت كه خستهبابا

  خوابتو اون اتاق غرق

  حاال بگو ببينم

  بيخود روشن بمونم؟

  بازي كه نيستماسباب

  من تلويزيونم
  »آزاده آشيان«

  آسمون چراغ

  اي ماه آسمون چرا

  اين قده شيطون شدي؟

  چند شبه من نديدمت

  كجا تو پنهون شدي؟
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  ها براي ديدنتشب

  چشام به آسمون بود

  گفتمهي با خودم مي

  مهتاب چه مهربون بود!

  حاال كه نيست،

  ها سياه و تارهشب

  آسمونِ شب تو دلش

  هزارتا غصه داره

  تا اينكه يك شب،

  يك شب تاريك

  ا هالل باريكديدم تو ر

  از آسمون سر كشيدي
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  يواش يواش قد كشيدي

  گِرد و تپل مپل شدي

  گل شديمثل يه دسته

  شدي چراغ آسمون

  ماه قشنگ و مهربون
  »مهري طهماسبي دهكردي«

  زبان مادر

مرغـي دزديـد و تخم پسرك خردسالي از مرغداني همسـايه،
ق كـار تشـويدست بود، او را به اينمادرش كه زني نادان و تهي

كرد. پسرك پس از آن روز، بارها مرغ، خروس و بوقلمـون از 
شـد، دسـت بـه حل سرقت كرد و هرچه سنش بيشتر مياهل م
سر انجام به كارواني حمله  زد تا آنكهتري ميهاي بزرگسرقت

  ي پادشاه بود، ربود.د و شتري را كه حامل جواهر خزانهكر
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و پادشاه دسـتور  پس از مدتي، مأموران او را دستگير كردند    
او را در ميدان شهر دار بزنند. وقتـي خواسـتند او را دار  داد

بزنند، چشم پسر به مادر پيرش افتاد كه كنار ميدان ايستاده بود 
بگذارد پـيش از  ريخت. از جالد درخواست كرد كهمي و اشك

  اجراي حكم، زبان مادرش را براي وداع ببوسد.

ا هنگامي كـه مـادر زبـانش ر با خواهش او موافقت شد اما    
آن را قطـع كـرد!  هاي خودبيرون آورد، پسر با فشار دندان

هرچه بر «ن عمل را از او جويا شدند، گفت: هنگامي كه علت اي
مرغـي از از اين زبان است! بـار اول كـه تخمآيد، سر من مي

 جاي تحسـين مـن،مسايه دزديدم، اگر زبان مادرم بهي هخانه

مرغ دزدي بـه دزديـدن تخم كارم از ،فته بودزشتي كارم را گ
امـروز طنـاب دار بـر گـردنم كشيد و ي شاه نميشتر خزانه

  »منشابوالفضل هادي«                  »افتاد!نمي
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  چاه كن، تهِ چاه است!

هـاي عباسـي، بـا مـردي از عربيگويند معتصم، خليفهمي
صحرانشين دوست شده بود. خليفه نديمي داشت كه نسبت بـه 

 كرد. او در پـي آنعامي، حسادت مي دوستي خليفه و آن مرد

بـه  هم بزند.وستي ميان آن دو را بهبود كه با حيله و نيرنگ، د
  اش دعوت كرد.آن مرد دوست شد و او را به خانه همين دليل با

داد در غـذاي مـرد عـرب،  خليفه به آشپز خود دستورنديم    
حرانشـين از آن غـذا ص مقدار زيادي سير بريزد. وقتي مـرد

ي خود نقشه خورد، دهانش بوي سير گرفت. نديم براي پيشبرد
دستت  دهد،اي و دهانت بو ميسير خورده چون«: به مرد گفت

تا  را جلوي دهانت بگير، كمتر حرف بزن و دور از خليفه بنشين
  »بر تو خشم نگيرد.
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: دند، نديم نزد خليفه رفت و گفـتوقتي آن دو از هم دور ش    

گويـد كه ادعاي دوستي با شما دارد، مي اين عرب صحرانشين«
از بوي دهان خليفه در رنج است و مجبور است هنگام صحبت با 

خليفه او را  جلوي دهانش بگيرد تا بوي بد دهان شما، دستش را
  »ناراحت نكند.

عليه مرد صحرانشين تحريك كرد. خليفـه وقتـي  او خليفه را    
مرد را به حضور طلبيد و شروع به صـحبت  اين سخنان را شنيد،

كرد. مرد صحرانشين طبق نصيحت نديم خليفه، دستش را جلوي 
و از سخن گفتن خودداري كرد. خليفه از رفتـار او  دهان گرفت

د، كاغـذي برداشـت و ناراحت شد و بدون آنكه بيشتر فكر كن
ي محض ديدن اين نامه، گـردن آورنـده به«روي آن نوشت: 

  به دست مرد صحرانشين گاه نامه را مهر كرد و آن »زن!نامه را ب
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  »سئول برسان.به فالن م زود اين نامه را«داد و گفت: 

 ر خليفه راه افتاد. نديمدستو مرد عرب، بالفاصله براي اجراي    

ين بود. وقتي مرد را ديد پرسيد: اي بيرون قصر در كمدر گوشه
عمل مـن و ادبـم  ازخليفه «او جواب داد:  »روي؟به كجا مي«

آن چه نوشـته دانم در ش آمد و اين نامه را داد. من نميخوش
  »به فالن مسئول برسانم. اما گفته آن را فوراً

اش عليـه مـرد عـرب، نقشه فكر كرد كه حتماً م طمعكارندي    
عـام و عملي نشده و اين نامه شامل پيام خليفـه بـراي دادن ان

نامه را به مـن «، به او گفت: جايزه به مرد عرب است. بنابراين
  »برسانم زيرا اسب من تيزروتر است.بده تا به حاكم 

مرد عرب از روي سادگي قبول كرد و نامه را به او داد. نديم     
نامه را برد و به سزاي عمل پليد خويش رسيد. خليفه پس از چند 
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دنبال نديم فرستاد اما مـأموران اثـري از او افرادي را به روز،
نيافتند و در عوض، مرد عرب را در خيابان يافتند و نزد خليفـه 

  آوردند.

وري كردن مرد عـرب از خليفه پس از مدتي صحبت، دليل د    
ي بوي بد دهانش را با وي مطـرح كـرد. عـرب خود و مسأله
يم و هاي نـدوقتي چنين شنيد، دليل تمـام نقشـه صحرانشين

هاي او را دريافت و تمام ماجرا را از ابتدا تا آخـر بـراي حيله
ن داشـت، خليفه بازگو كرد. خليفه كه به صداقت مرد عرب ايما

ي چاه بكنـد، عاقبـت خـودش در آن هركه براي كس«گفت: 
مورد توجه قرار  خليفه از آن پس مرد عرب را بيشتر »افتد!مي

  داد.

  ر ـتكند، به مرور پايينمي چاه كن وقتي شروع به كندنچاه    
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يات، به علت عمق و تاريكي، تا به آب برسد. چاه در ادب رودمي
كن هـم بـه ز و منفي است و چاهي مرمواي از هر پديدهنشانه

ين مثل در كند. اكه براي ديگران توطئه مي شودكسي تشبيه مي
كار گري افراد در مورد ديگـران بـهنكوهش بدرفتاري و حيله

بيند. كسي كه ي عمل بد خويش را ميرود و هر كس نتيجهمي
در راه ديگران چاه يا مانعي به وجود بياورد، خودش گرفتـار 

از بدخواهي و كينه بـه  شود. اولين كسي كهو بال ميآن مانع 
  جو است.كند، شخص كينهضرر مي ديگران

  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«

  ترس و رنگ پريدگي

ها غدهاند. اين كليوي قرار گرفتهفوق هايها غدهي كليهدر باال
شـود. ناميـده مي »آدرِنـالين«كننـد كـه اي ترشح ميماده
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هاي شـديد يـا راي آمادگي بدن در انجام فعاليتآدرنالين ب
زده باشـيد، شود. وقتي بسيار هيجـاندفاع از خود ترشح مي

ين در خـون ر زيادي آدرنـالكليوي ناگهان مقداهاي فوقغده
  كنند.ترشح مي

يش شدت ضـربان قلـب و كـارايي آن آدرنالين سبب افزا    
كند شاد ميها را گماهيچه هاي متصل بهشود. اين ماده، رگمي

شود. به موجب افزايش غلظت قند در خون مي و عالوه بر آن،
دشـوار تطبيـق  بدن، خود را با شرايط پر هيجان و اين ترتيب

آدرنـالين، خـون از چهـره بـه ثيرگذاري دهد. پس از تأمي
تر اسـت، هايي كه ضروريآورد و به بخشها هجوم ميماهيچه

ترس، رنـگ از رخسـار  يابد. به همين دليل هنگامجريان مي
  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«          پرد.افراد مي
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  ستارگان و كشف فضا

ه اگر با دقت به آسـمان نگـا    هاي ستارگان در آسمانشكل
كنيـد كـه پرنور را مشاهده مي از ستارگان بسيار كنيد، بعضي

وان يا انسان كه بعضـي هاي مختلفي دارند مانند ظاهر حيشكل
بـزرگ)، رساكبـر (خاند. دُبِها نامگذاري شـدهاز اين شكل

ژدها، عقرب و سگ از جملـه ايـن ا كوچك)،اصغر (خرسدب
 »هاي فلكيورتص«به نام  هاهاي ستارگان است. اين شكلشكل

  معروفند.

وقتي به يك سـتاره نگـاه      زنند؟چرا ستارگان چشمك مي
زند. در حقيقت، ستاره رسد كه چشمك مينظر ميكنيد، بهمي
 كند كه پس از طي كردنشر ميطور مداوم پرتوهاي نور منتبه

بينيم اما مي رسد و ما آن رامسافتي بسيار طوالني به زمين مي
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اي وِ زمين (اليهجَ نور براي رسيدن به زمين بايد ازاين پرتوهاي 
بـور كننـد. جـو، از هوا كه اطراف زمين را فرا گرفته است) ع

به شكل خاموش و  شكند و ما نور ستارگان راپرتوهاي نور را مي
  زنند.ها چشمك ميرسد كه ستارهنظر ما ميبينيم و بهروشن مي

آميز است كه تـا اسرارجهان هستي، مكاني بسيار     كشف فضا
ش دانشمندان كشف تنها بخش بسيار كوچكي از آن با تال كنون

به فرود آوردن  هاي فضايي سرنشيندار، موفقشده است. سفينه
در  هافضـانوردان مـدت اند.ي ماه شـدهانسان در سطح كره

سـر ي زمـين بههاي فضـايي مسـتقر در مـدار كـرهايستگاه
به نقاط دوري در  دون سرنشين نيزهاي فضايي بسفينهاند.برده

  اند.ي شمسي فرستاده شدهي منظومهفضا تا حاشيه

  ش آرزوي ـها پيرنـان از قـانس    هاسوي كشف ناشناختهبه
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 سال پيش 50را در سر داشته و اين آرزو حدود مسافرت به فضا 

هـاي هي فضانوردان براي انجـام مأموريتتحقق پيدا كرد. گا
ها بـراي ي فضايي بيرون بيايند. آندرون سفينه فضايي بايد از

پوشند و هاي مخصوصي ميار كردن در بيرون از سفينه، لباسك
بـا خـود حمـل  مخزن اكسيژن را براي تنفس كردن در فضـا

 پشتي فضانوردان در حقيقت، يك موتـور جـتكنند. كولهمي

در فضاي  كوچك است كه فضانوردان از آن براي حركت كردن
توانـد مـدت كنند. اكنون انسان ميسفينه استفاده مياطراف 
كند. يك فضانورد روسي با اقامـت  تري در فضا اقامتطوالني

اقامـت طـوالني در  روزه در ايستگاه فضايي، ركورددار 438
  فضا است.

  »مجيد عميق«
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  ي طالييكلمه

ها چنين بود: و پاسخ پرسش »(ع)رضاامام«كلمه طاليي تيرماه، 
  ك، اروميه، مورچه، رستم، ضعيف، ايوب.ابري، مسوا

  ها است:اي پنج حرفي با اين پرسشي طاليي مرداد، كلمهكلمه

  كوچك كه سيب آن بسيار معروف است. وريشك .1

  حرفي زمستاني.ي دوميوه .2

  شود.اگر برعكسش كنيد، نام يك رنگ مي نام حيواني كه .3

  متضاد زبر. .4

مجـازات قـاتالن اسـتفاده  يهم براي بافت قالي و هم برا .5
  شود.مي

  اطالعات نجومي

   هم وصل شوند، ايرانهاي آسيا، آمريكا و آفريقا بهاگر قاره* 
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  گيرد.در مركز جهان قرار مي

دش دو برابـر به دور خو ي عطاردمدت زمان گردش سياره* 
  دور خورشيد است.مدت زمان گردش آن به

 500امل حـدود يري، كهكشاني مارپيچي شـكهكشان راه ش* 

  ميليارد ستاره است.

 ي زمين زندگيبرابر جمعيتي كه امروز روي كره 30بيش از * 

  كنند، زير خاك مدفون هستند.مي

فاصله با  يبهي بزرگي، پنجمين و از جني زمين، از جنبهكره* 
ي شمسي است و با سـرعتي ي منظومهخورشيد، سومين سياره

چرخـد. ت دور خورشـيد ميدر ساع لومتريك هزار 180معادل 
  دهد.ي زمين را بيابان تشكيل ميپنجم از كرهيك

شهاب سنگ بزرگ بـه زمـين برخـورد  500هر ساله حدود * 
  كنند.مي
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  شوند.تر بلند ميهاي آلپ هر سال حدود يك سانتيمكوه* 

متر ارتفاع، حدود يك درجـه از دمـاي هـوا  200براي هر * 
هزار متر در رتفاعات بيش از پنجه همين علت، اشود. بمي كاسته
  شود.برف است و برف آن هرگز آب نمي ها، هميشه پركوه غلل

ي روز در كـره 30ي زهره، برابر است با يك روز در سياره* 
  زمين.

تواند زمين را به انرژي توليدي خورشيد، ميفقط يك درصد * 
  ميليارد سال گرم نگه دارد. 150مدت

  بارد.روز در سال باران نمي 15ط در جزاير هاوايي، فق* 
  »ناصر نثار«

  اگر گفتي چيستم؟

 درازه ور پريده  

  با گردني خميده



 
24

  رهجلوتر از ما مي

  رهاما با يك پا مي

  كنهنزديك ميدورها را  

  كنهزنه، چيك ميبرق مي

 دانه دانه در قفس  

  ترش و شيرين و ملس

 كنهدندون رو جارو مي  

  كنهسفيد و خوشبو مي

 با نمك و كوچيكه  

  صداش چيريك چيريكه

  شهشكنه و پوست ميمي

  شهمغزش با ما دوست مي
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 شه تو آسمونشب كه مي  

  و نشونكشه خطهي مي
  ها را در ماه بعد بخوانيدپاسخ

  تبسم تابستاني

 خوار بودند. خانم خانه بعـد از اي همه گياهاعضاي خانواده
به سر سفره دعوت كند، را  اينكه سفره را چيد، براي اينكه همه

  »بياييد سر سفره كه ناهار پالسيد!زود «فرياد زد: 

 سـواري اولين بـار اسب روزي به مردي اسب دادند تا براي
طور كه سوار اسب شد. اسب همين كند. او بدون گذاشتن زين،

رفت، مرد به طرف عقب سُر خورد تا اينكـه پـس از يورتمه مي
يكي ديگر  اين اسب تمام شد،«اد زد: مدتي به دم اسب رسيد. د

  »بياوريد.

  :كند. رعايت نمي ا اصالًـي مهمسايه«مردي به رفيقش گفت  
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مان! شانس آوردم اتاق ساعت دو بامداد با مشت كوبيد به ديوار
  »كردم!داشتم شيپور تمرين ميو  خواب نبودم

 آن گلي كه بـه «ي رفت خواستگاري، پدر عروس گفت: پسر
خارش كه نه! «پسر گفت:  »كند؟زدي، خارش اذيتت نمي تايقه
  »ام كرده.گلدانش كه توي لباسم است بيچاره ولي

  :پسـر:  »چه خبـري؟«پدر:  »باباجان! يك خبر خوب!«پسر
 هـزار 50قول داديد اگر معدلم بيسـت بشـود، يادتان هست «

پسـر:  »بلـه، يـادم هسـت.«پـدر:  »دهيد؟مي تومان به من
  »انداز كنيد.پس تان راپولتوانيد مي«

  هاي تيرپاسخ چيستان

  ي گاز، پاكت نامه، كبريت، فندك.چوبي، لولهشير، بستني

 




