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 اسفند و بوي عيد
پسته، خنددان  ماه من مثل اسفند م  سالمِهاي خندان، سال پسته

وقتي مداه اسدفند شدرو      آيد. هر سال است زيرا بوي عيد مي
ن و هاي بابا و مامان، از كوچه و خيابا از اتاقم، از حرف شود، مي

 شنوم. از كالس مدرسه بوي عيد را مي
وقدت سدال عدو      د كه اگر هيچاي راستي  تا حاال فكر كرده    

آمدندد و   ها پشت سر هدم مدي   ي ماه مهشد؟ ه شد، چه مي نمي
رفدت.   ما از اين همه ماه تكراري سر مدي  ي حوصله رفتند و مي

تكداني،   نداشتند. ديگر خانه ديگر اسفند و فروردين با هم فرقي
 شد. بازديد هم انجام نميعيد و ديدوخريد  سين، ي هفت سفره
 ر كه ددا را شكدشد اما خ مي اي دگي خسته كنندهدعجب زن    
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شوند. رفتن سال قبل و آمدن سال جديد، يك  عو  ميها  سال
فهميم و  ست زيرا ارزش نعمت عمر را خوب ميا لطف خدا به ما

وجوشي كده در مداه    شويم. جنب هاي آينده اميدوار مي به سال
 و تدر  گيدرد، شدايد جدذاب    ي كشور ما را فرا مدي  اسفند، همه

 هاي عيد و سال نو باشد. انگيزتر از خود نوروز و زيبايي دل
راري زنددگي مدا را تكد    كه خاطر اين خداي خوبم، تو را به    

 كنم. نيافريدي بسيار شكر مي
 «قاصدك»

 زينت بابا
 جشن تولد شده
 تولد گلي ناز

 بيت ي اهل تو خونه
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 پر شده از عطر ياس
 خنده داداش حسن مي

 سداداش حسينم اينجا
 بازم حضرت زهرا
 هاش خنده نشست رو لب
 قنداقشو بغل كرد

 سپرد به دست باباش
 مؤمنين گفتامير

 با خنده بر روي لب:
 زينت بابا شدي
 دختر نازم زينب

 منم با شور و شادي
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 جون گم خانم بهش مي
 تولدت مبارك

 اي زينب مهربون
 «نژاد نرجس رحيمي»

 اردكِ باهوش
 اين جوجه اردك
 يا جوجه غازه

 بين چه خوشگلب
 ببين چه نازه
 توي خيابون

 ره با ناز راه مي
 با حواس جمع
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 هاي باز با گوش
 وقتي يه ماشين
 مياد با سرعت

 تر ره عقب مي
 خيلي با دقت
 به هر صدايي

 كنه گوش خوب مي
 سالم و شاده
 اردكِ باهوش

 «اي رودابه حمزه»
 اجاق گاز

 ببين چطور نشسته
 كنارِ آشپزخونه
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 اجاق گازِ مؤدب
 يه خانم نمونه

 اي چه سوپي چه قيمه
 ماماني پخته با اون

 گاز ا ياري اجاقب
 شه چه آسون كارها مي

 مامان هميشه وقتي
 شه آماده غذا مي
 ي كمِ گاز از شعله

 كنه استفاده مي
 اجاق گازِ مامانم

 اندازه تميزه بي
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 گه كه صرفه جويي مي
 سازه هميشه چاره

 «آزاده آشيان»
 ي شكسته كاسه
دل و مهربان داشت. اربداب هرچده    كه نوكري ساده بود اربابي
حدال، ندوكر    كرد. با اين چرا گوش ميو چون نوكر بي گفت، مي

هميشه نگران بود مبادا كاري كند كه ارباب از او ناراحت شود. 
ازار خواهم امدروز از بد   مي»صدا زد و گفت:  روزي ارباب او را

 «ار و آش بخر ي چيني را برد برايم آش بخري، برو آن كاسه
رفدت. كاسده،   بده بدازار    ي چيني را برداشت و نوكر كاسه    

اش چسباند تا از  د، براي همين نوكر آن را به سينهقيمت بو گران
اي صداي  رفت، ناگهان از خرابه طور كه مي دستش نيفتد. همين
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پارس سگي را شنيد. بسيار ترسيده بود، پس شرو  به دويددن  
 كرد.
ابه بيرون آمد و به دنبال او دويد. سگ كاري با سگ هم از خر    
دويد ولي  به دنبالش مي نداشت و از سر بازيگوشي و تنهايي او

دويدد و نگداهي بده     مي نوكر كه خيلي ترسيده بود، چند قدم
اي  انداخت تا سگ به او نرسد. ناگهان پايش در چاله مي سر پشت

فتداد و  از دسدتش ا  ي چيندي  رفت و روي زمين افتاد و كاسده 
 شكست.

ي اربابش چهار تكه شده اسدت.   چشم كه باز كرد، ديد كاسه    
 زمين افتاده، راهش را گرفدت و رفدت  سگ وقتي ديد او روي 

ندوكر وقتدي    ولي نفهميد چه باليي بر سر آن بيچداره آورده. 
 «خدايا چه كنم؟»سر خود زد و گفت: ي شكسته را ديد، بر  كاسه
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كس از هدر  نداشت. و برگشتن ستناو از ترس تنبيه، قدرت برخا
ندوكر جدواب    «شدده؟  چدي »پرسيد:  مي گذشت و كنارش مي

 «كنم؟ چيني ارباب شكسته، حاال چه ي كاسه»داد:  مي
. وقتي از نوكر خبري نشدد،  خانه منتظر ماندارباب مدتي در    

رفدت. جلدوي دكدان     شور افتاد و بده طدرف بدازار    دلش به
از ندوكر نديدد. از    نجدا هدم ايدري   فروشي رسديد. در آ  آش
ال، از تو آش سو ن با اين شكل و سننوكر م»فروش پرسيد:  آش

گويي، از  كس كه تو مي آن جز همه به»فروشنده گفت:  «نخريد؟
ب برگشت و در اربا «آش خريدند. شايد جاي ديگري رفته.من 

گرفت. يكدي از  شناخت، سراغ نوكرش را  راه از هر كس كه مي
اربداب   «تو كجا رفته بود كه حاال نيست؟ر نوك»ها گفت:  همسايه
 «بخدرد.  ي چيني برداشته بود كه از بازار آش يك كاسه»گفت: 
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 «جب  نكند آن جوان، نوكر تو بوده؟ع»همسايه با تعجب گفت: 
در يك كوچه، »سخ داد: همسايه پا «كدام جوان؟»ارباب پرسيد: 
 زد و بر سرش مدي  كرد. گريه مي اي نشسته بود و جواني گوشه

در دستش گرفته  «كنم ي چه كاسه»او «،خدايا چه كنم؟گفت:  مي
 بود.
راه نجداتي نداشدته    هديچ  قدر گرفتار شود كه اگر كسي آن    

 شود. المثل، حكايت حال او مي باشد، اين ضرب
 «محمد ميركياني»

 برفيِ لگدزن آدم
ي باريده بود، من و بابام يدك  روزي در زمستان كه برف سنگين

ي در خانه درست كدرديم. يدك   رگ و قشنگ جلوبرفي بز آدم
اله دكد  ايدرد به جد دك ظرف گِدش و يدوي دستدت ارودج
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كه از خواب بيددار شددم،    روي سرش گذاشتيم. صبح روز بعد
برفي رفتم. ديدم خراب شده و روي زمدين افتداده    سراغ آدم

ديده بدود   ام گرفت. بابام شب قبل شد و گريه است. اوقاتم تلخ
 برفي ما را خراب كرده بود. ه و آدمكه مردي آمد

بابام فكري كرد و تصميم گرفت آن مرد را براي كار بددش،      
اي هم چشم  روي پارچه تنبيه كند. يك پيراهن سفيد بلند پوشيد.

سدر و صدورتش    و ابرو و دهان و بيني كشيد و پارچده را روي 
وقت رفت و مثدل   خت. يك جارو هم در دستش گرفت. آناندا
 في جلوي در خانه ايستاد.بر آدم
م. ديدم كه مردي آمد و خواسدت  كرد من از پنجره نگاه مي    

برفي  د. تا آن مرد دستش را به طرف آدمبرفي را خراب كن آدم
مثدل  دراز كرد، بابام لگد محكمي به پشت او زد. بعد هم آرام 
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هدايش را   دست جا ايستاد. فقط يادش رفت كه برفي، همان آدم
ايدن   ب كرده بدود باز نگه دارد. مرد تعج ي، از همبرف مثل آدم
 تواند لگد بزند  مي برفي است كه جور آدم ديگر چه

 «مترجم ايرج جهانشاهي»
 صفر، يك، دو

ي  بود. ديوار نازكي خانه «صفر»وار دي ي ديواربه همسايه «يك»
را  «صدفر »صداي پك پدكِ   «يك»آنها را از هم جدا كرده بود. 

ي شده؟ به چ»و گفت:  خودش را به او رساندراه افتاد و  شنيد.
اگر حرف » كه ناراحت بود سكوت كرد. يك گفت: صفر «من بگو.

صفر دماغش را باال كشيد و  «توانم كمكت كنم؟ نزني، چطور مي
يدك   «ي عددها كمتدرم.  از همه من خيلي بدبختم چون»گفت: 
 «كنم. من هم عددي نيستم اما هرگز خود را سرزنش نمي»گفت: 
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يدك دلدش    «ي بيشدتري. ولي تو باز كمد »فر با بغض گفت: ص
 حاال چدي »صفر انداخت و گفت:  ي سوخت، دستش را دور شانه

 ه بود.خودش نگاه كرد، ديگر صفر نبود، دَصفر به  «گي؟ مي
و كنار هدم باشديم، عدددمان بداال     وقتي من و ت»يك گفت:     
 پاك كدرد و  هايش را صفر خيلي خوشحال شد. اشك «رود. مي

گفت، حاال ديگر ده  رست ميحسابي به خودش نگاه كرد. يك د
قت احساس كوچكي بكند، كنار بودند. با خودش فكر كرد هر و

 شود. ايستد و بزرگ مي يك مي
پيددا   ،جا بيخبر بود همسايه ديگر كه از همه ،«دو»ي  سر و كله    
يدك   «چي بازي؟»يك گفت:  «آييد بازي؟ مي»دو پرسيد:  شد.
زير گريده. يدك    ار دو ايستاد. صفر نگاهشان كرد و زدكن فوراً
دسدت خدودم   »صفر گريه كنان گفدت:  «باز چي شده؟»گفت: 
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و دو كنار هم شده بودندد   يك «نيست. به خودت و دو نگاه كن.
دو از  «من بيشدتريد.  تو در كنار دو از تو و»دوازده. صفر گفت: 

حاال تدو  » يك جدا شد و جلو آمد. دست صفر را گرفت و گفت:
صفر به خودش نگاه كرد. او كنار دو شده بود بيست.  «بيشتري.
بدازي  »صفر گفدت:   «حاال بيستي. تو بهترين عددي.»ت: دو گف

صددفر گفددت:  «چددي بددازي؟»دو خنديددد و گفددت:  «كندديم؟
تايي دست در دسدت هدم    سه «عاليه »گفت:  يك «باشك  قايم»

 يست.وبكوچه. حاال كنار هم شده بودند صددويدند به 
و كه صفر و يدك و دو در  بيست را بگتر از صدو يك عدد بزرگ    

 آن باشند.
 «رفيع افتخار»
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 دندان اسب
كنندد؟   هاي آن نگاه مي را مردم براي خريدن اسب به دندانچ

توانند با  ي زيادي دارند، مي ها تجربه ي اسب افرادي كه در باره
سدب چندد   اهاي آنها حدس بزنند كه يك  نگاه كردن به دندان
هداي مدا تغييدر     هاي اسب نيز مانند دنددان  سال دارد. دندان

سدتند و  هايش شيري ه ماهه تمام دندان يك اسب شش كنند. مي
ريزند  مي هاي شيري رسد، دندان سالگي مي وقتي به حدود سه

هاي قدديمي   كنند تا جاي دندان هاي جديدي رشد مي و دندان
اش را  هاي دائمي دندان متما را بگيرند. يك اسب پنج ساله بايد

هدا   رود، دنددان  طور كه سن اسب باال مدي  داشته باشد. همين
 كسدي كده  ن، دايد ردابدشدوند. بن  ده مدي دتر و پوسي كوتاه
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ن كند تا مطمد   هايش نگاه مي خواهد اسب بخرد، به دندان مي
كار  هاي بسياري برايش تواند سال اسب زياد پير نيست و مي شود
 كند.

 «يبيمترجم نادر حب»
 هاي زمستاني دانستني

، پس چه چيدز آنهدا را گدرم نگداه     پوشند حيوانات لباس نمي
دارندد.   روباه و خرس قطبي، پوست خدز ضدخيمي   دارد؟ مي

 پوست ضخيم يا موهاي بلند اين جانوران هم مانع ورود سدرما و 
 شود. مي هم مانع خروج گرماي بدن آنها

 آنهدا را گدرم نگداه   پوشاند،  مي پرهايي كه بدن پرندگان را    
دارد. پرندگان تنها جانوراني هستند كه پر دارندد. پرهداي    مي

ها  دارد. اين كرك نام «كُرك»پرزدار روي بدن آنها،  كوچك و
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بدن آنهدا   براي دور كردن سرما از پرندگان و گرم نگه داشتن
 بسيار مناسبند.

چربي موجود در بدن بعضدي از حيواندات، آنهدا را گدرم         
ي  هاي دريايي در بدن خود، يدك اليده   ها و خوك . والكند يم

توليدد   اين اليه، گرمايي را كه بدن آنهدا  ضخيم چربي دارند.
شود سرما به بدن اين جانوران  دارد و باعث مي كند، نگه مي مي

 راه پيدا نكند.
چسبند. زماني  يكديگر مي بعضي حيوانات براي گرم شدن به    

شدوند. هدر    ها دور هم جمع مدي  نپنگوئشود،  كه هوا سرد مي
ت دارد. گداهي  شدن در ميان جمع، يك نوبد  پنگوئن براي گرم

 ها بايستد كه سرد است و سمت باد ي پنگوئن بايد بيرون از حلقه
 تر است. رود كه گرم قرار دارد. گاهي هم وسط گروه مي
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آفتاب پرست جزو خزندگان و خونسرد است. بدن آن گرماي     
 ها و مارهدا  كند. خزندگان مانند آفتاب پرست ميليد نزيادي تو

 ايستند. براي گرم شدن، زير نور آفتاب مي
 «آبادي مترجم حميدرضا شاه»

 بيماري واگير
طور مستقيم با  ها واگيردار هستند يعني بايد به بعضي از بيماري

ار شويد. براي مثال، ورمي كه ميكروب تماس داشته باشيد تا بيم
آيد كه بدا   به سراغتان مي كند، در صورتي يرمز مها را ق چشم

فقط وقتي به اين بيماري مبتال ميكروب آن در تماس باشيد. شما 
هايتان را كه آلدوده بده ايدن     شويد كه بدون اطال ، دست مي

بده ايدن ميكدروب     بماليد يا در استخر ميكروب است، به چشم
 آلوده شويد.
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ي او بدراي   از حولده اري است، اگر دوستتان مبتال به اين بيم    
ه اين چون ممكن است ب خشك كردن صورت خود استفاده نكنيد

ود. براي خشك كدردن  هايتان ش ترتيب، ميكروب آن وارد چشم
احتمدال   ي شخصي استفاده كنيد. به اين ترتيب صورت، از حوله

ها را از ديگران بگيريد يا به ديگران منتقل كنيد،  كه ميكروب اين
 شود. كمتر مي

 «چراها، مترجم امير صالحي طالقانيالمعارف  رهداي»
 شود؟ غذا چه مي

بدن ما مانند يك اتومبيل براي كار كردن به سدوخت احتيداج   
دارد. سوخت اتومبيل، بنزين است و سوخت بدن انسدان غدذا   

رژي مورد نيداز بدراي فعاليدت    خوريم، ان مي است. غذايي كه
از  ند اما غذا پديش ك أمين ميهاي بدن را ت ها و رشد سلول اندام
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شود. بخشي از غدذايي   شود، بايد تجزيه تبديل كه به انرژي آن
شود، براي بدن مفيد است و بخش ديگر آن زايد و  كه تجزيه مي

 «گدوارش »يند تجزيه غدذا در بددن   آفر غير قابل جذب است.
هدا   شود. دندان مي شود. غذا از راه دهان وارد بدن ناميده مي
ي غذا را  كنند و سپس هنگام بلع، زبان لقمه و له مي غذا را خرد

 راند. به سمت عقب گلو مي
صدورت   دستگاه گوارش انسان در واقدع بده      ي طوالني لوله
كنند و  حركت مي ي طويلي است كه مواد غذايي درون آن لوله

شود. مدت زمان سفر غذا  ناميده مي «گوارش ي لوله»اين لوله 
از يدك روز طدول بكشدد.    ست بيش ي گوارش ممكن ا در لوله
ي گوارش به صورت مارپيچ در بدن قرار گرفته و طول آن  لوله
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ي تشكيل شده است. هدر  هاي مختلف بيش از شش متر و از بخش
يند گوارش غدذا  آرا در فرگوارش، كار خاصي  ي بخش از لوله
 دهد. انجام مي

 «وم براي كودكان، ترجمه مجيد عميقالمعارف عل دايره»
 كمي فكر كن

مسافر يا يك كاميون پر از  تواند يك اتوبوس با پدر احمد مي *
 با يك دست نگه دارد، چگونه؟ بار را
 هم نام يك شهر ايران است و هم نام يك گياه.* 
 وند و هم نام يك شهر در ايران است.جَ هم آن را مي* 
 كنند؟ شود. مار را چگونه رام مي هر حيوان به شكلي رام مي* 
شناسيد كه اگر نامشان را بر عكس كنيد، بداز   چند جانور مي* 

 هم خود آنها شود؟
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 فرق بين چيني و ژاپني در چيست؟* 
 هم نام شهر است، هم زيور پا.* 

 ي آخر ها در صفحه پاسخ
 سوري چهارشنبه
شدنبه   ديروز سه «خوب به من چه »ارشنبه است. نگو: امروز چه
ي سال بود.  هشنب ديروز آخرين سه «خوب به من چه »بود. نگو: 

ها شاد بودندد و مشدغول    ديشب آدم «خوب بود كه بود »نگو: 
ي بدا  بودم ول چرا من هم «مگه تو نبودي؟»بازي. نپرس:  آتيش
مدن هدم ترقده در    «اش به همينه  كِيف»درد و سرسام. نگو: سر

د  چدرا بدو   «حال بود؟با»نپرس: آتيش پريدم.  كردم و از روي
چندد تدا گنجشدك    »نپرس:  ...خيلي هم بود ولي امروز صبح 
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 «رو  ده و افتاده بودند كدفِ پيداده  ديدي كه از ترس، سكته كر
 چي نپرس  نپرس، هيچ

 «زاده فرهاد حسن»
 برف خنده

 ،قدا،  آ»سلماني پرسديد:   وقتي صداي فرياد مشتري بلند شد
گيرد؟ مشدتري بدا درمانددگي     مگر ماشين من موهايتان را مي

 «كند. ل نميگيرد ولي وِ مي بله»جواب داد: 
  :مان تو22تومان لوبيا و 12تومان نخود، 52توجه كن  »معلم

يدك كاسده   »سعيد:  «شود؟ گوشت خريديم، جمعشان چقدر مي
 «آبگوشت حسابي 

  :دومدي:   «وجدود دارد؟  ك چه تفاوتيل و كدبين في»اولي
 ل ممكن است در بدنش كك باشد ولي يك كك ممكن ديك في»
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 «نيست در بدنش فيل باشد 
  :اي را بيش از همه  كني آدم گرسنه، چه كلمه يفكر م»اولي

بدراي  »دومدي:   «چرا؟»اولي:  «نكته.»دومي:  «دوست دارد؟
 «ته كه هم نون دارد و هم كَ اين
 آقاي دكتر  »د: دكتري دندان مردي را كشيد. بيمار فرياد ز

 «ايدد.  شما عوضي كشديده  كرد، اين نبود. دنداني كه درد مي
دنددان هدم    كدم بده آن   باش  كم آقا صبر داشته»ت: دكتر گف

 «رسيم. مي
 هاي كمي فكر كن پاسخ

 راه است كه با اشاره دست، اتوبوس يا كاميون را نگده  پليس 
 دارد. مي
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 شرقي استان خراسان رخس نام گياه و نام شهري در شمالس. 
 ز، شهري در استان كردستانقّس. 
 كنند. آن را بر عكس مي 
 ك، شپش.اس، كبك، كگرگ، س 
 «شكند. نمي شكند اما ژاپني مي «چيني 
 .خلخال 


