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 ي ما طال داريم! همه
ام شده بوود و  ام تم مدرسه ها سالم! چند روز پيش كارهاي بچه

ام  مون نداشوت. صوهوله    ي جذابي براي تلويزيون هم برنامه
جان زدم. زنگ زدند، عمو فته بود و داشتم به مامان نِق مير سر

هد و برود. وقتوي صوال   پيغامي را براي بابا بد بود. آمده بود
ام  دهصوهله ش بي سيد، مامان برايش گفت كه منپر مامان و مرا

زنم و كمي هم او  انجام دادن ندارم، نق مي و چون كاري براي
 كنم. را اذيت مي

چقدر »مه گفت: جان مرا با خودش به صياط برد و بي مقدعمو    
كه طال  من»من كه تعجب كرده بودم گفتم:  «طال در خانه داري؟

داري طوال در خانوه دارنود.    مامان و خواهرم مقو  ندارم ولي
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من » عمو خنديد و گفت: «ايد؟ الي پيدا كردهعموجان! مشكل م
مرد و  ي ما مردم چه داني كه همه مشكل مالي ندارم اما آيا مي
 «ر، مقدار زيادي طال همراه داريم!چه زن، چه دختر و چه پس

آور بوود. راسوتش را    اين صرف عمو بورايم بسويار تعجوب       
هايش را باور كنم. عمو كه متوجوه   توانستم صرف نمي بخواهيد،
اند وقت طال اسوت.   عزيزم! از قديم گفته»ن شد، گفت: تعجب م
هاي عمر  ها و سال ها، روزها، ماه ها، ساعت ها، دقيقه تك ثانيه تك

توان با  و بلكه باالتر از طال! طال را ميطال است  ما مقدار زيادي
گرفوت اموا عمور موا      پول خريد و فروخت يا از خريدار پو  

روز و ساعتي كوه از عمرموان    زيرا هر ارزشمندتر از طال است
 ي كرده باشيم و چه نكرده وي خوب گذرد، چه از آن استفاده مي
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 «شود. ديگر به ما باز گردانده نمي باشيم،
گذشت و تمام شد و ديگور   1212سال »جان اضافه كرد: عمو    

ر بپوذيري كوه عمور    اگو  هرگز چنين سالي تكرار نخواهد شد.
ي آن اسوتفاده كنوي.    شت ناپذير است، بايد از هر دقيقوه برگ

ريوزي اسوت. بوراي     هدر نشدن عمر، برنامه بهترين كار براي
ريوزي كون.    ات برناموه  مدرسه هاي پ  از پايان تكاليف وقت
 «كنند. به تو كمك مي كار باش كه پدر و مادر هم در اين مطمئن

 «قاصدك»
 الفضلعموي من ابو

 رقيه: پدر كجاست، عمه؟
 برادرم چرا رفت؟
 عموي من، ابوالفضل
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 بگو كجا رفت؟بگو
 گفت مگر عمو نمي

 جانم اي رقيه»كه 
 هاي تشنه به بچه

 «رسانم. من آب مي
 

 چقدر تشنه هستم
 چرا عمو نيامد؟

 ها دوباره به خيمه
 هداي او نيامد؟

 
 ي عزيزم (: رقيهسزينب )
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 اي تو از تب كه خسته
 قدريبيا بخواب 

 كنار عمه زينب
 

 هاست عمو در آسمان
 شده ستاره شايد
 بخواب تا دوباره
 به خواب تو بيايد

 «افشين عالء»
 قهر و آشتي

 باز خاله سوسكه امروز
 قهره با آقا موشه
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 هبح تا غروب، يك كالم
 صرف نزده با موشه

 
 موش تو اتاق نشسته

 ساكت و غم گرفته است
 نداره هيچ صوهله
 است دلش يه كم گرفته

 
 خواد بگه به سوسكه: مي
 چرا تو قهري با من؟»

 دلم برات تنگ شده
 «بيا با من صرف بزن
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 دفعه، خاله سوسكهيك
 كنه اخماشو وا مي

 آهسته از زير چشم
 كنه به موش نگا مي

 
 كليد كو؟»گه:  يواش مي

 «تو اون رو برنداشتي؟
 خنده آقا موشه مي

 «آشتي، آشتي!»گه:  زود مي
 «نيا شكوه قاسم»

 آزاري ممنوع! مردم
( از شهر مدينه بيرون آمدند و سوفر خوود را   9ياران پيامبر )

رسيدن به ميدان جنوگ،   براي مبارزه با كافران آغاز كردند. تا
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روز بايود در  كوم چنود   پيمودند. دسوت  بايد راه زيادي را مي
گواهي   ها بوين راه  كردند. آن هاي سوزان صجاز سفر مي بيابان

هاي استراصت، وارد يك  در يكي از زمان كردند. استراصت مي
ي بود كوه در  سرا، مكان بسيار بزرگ ا شدند. كاروانسر كاروان

كردنود. يواران    سوتراصت موي  جوا ا  قديم، مسوافران در آن 
و غذا بخورند  ها و شترها پياده شدند تا آب ( از اسب9)پيامبر

ها خيلي خسته بودند. هرك  هر جايي  و كمي دراز بكشند. آن
 داد. يمحل استراصت خود قرار م جا را كرد، همان يدا ميكه پ
سورا   پيامبر، وسايلشان را وسط كواروان  چند نفر از سربازان    

كار  جا به استراصت پرداختند. اين روي زمين ريختند و در همان
شد زيرا بوه جوز سوربازان    ي مسافران  ها باعث اذيت بقيه آن
سرا بودند. وسوط   ان(، مسافران ديگري هم در كارو9)پيامبر
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 سرا جاي خوبي بوراي اسوتراصت نبوود زيورا محول      كاروان
كار راه مردم  نشست. اين مي جا وآمد بود و كسي نبايد آن رفت

 را بند آورده و جا را تنگ كرده بود.
( رسويد. ايشوان خيلوي    9) كار نادرست به پيامبر خبر اين    

ايشوان بوه   آمد.  آزاري بدشان مي دند زيرا از مردمناراصت ش
كسي كه راه مردم را ببندد يا جاي ديگران را » ياران فرمودند:

 پ  از اين سخن، «رسد. و جهاد به او نمي تنگ كند، ثواب جنگ
 جواي مناسوبي   كردند، به سربازاني كه وسط راه استراصت مي

 رفتند و وسايل خود را از جلوي پاي مردم برداشتند.
دارد اما رسويدن بوه ايون     هاي بسياري وجود در دنيا ثواب    

طور كه در ايون صكايوت    همان ها نيست به اين آساني ها، ثواب
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دهند، بايد مراقب  كه كارهاي خوب انجام مي خوانديد. افرادي
رفتارشان باشند زيرا چه بسا به خاطر يك رفتار زشت و ناپسند، 

 از ثواب كارهاي خوبشان محروم بمانند.
هوايش   ون دارد. يكي از شوكل هاي گوناگ آزاري، شكل مردم    
عث اذيت موردم شوود.   است كه دهان ما بوي بد بدهد و با اين

ي از ياران نزد ( در مسجد نشسته بودند كه يك9روزي پيامبر )
پرسيد. آن مرد سوير خوورده بوود و     هايي ايشان آمد و سؤال

( و 9او، پيوامبر )  دهانش بوي بدي داشت. از بووي دهوان  
نام كسوي   كه ند. رسول خدا بدون آنيلي اذيت شديارانشان خ

بود   خورد، نبايد با بوي هرك  كه سير مي»را ببرند، فرمودند: 
 «آن، ديگران را اذيت كند.
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مؤمني را اذيت كنود،   هر ك »( فرمودند: 9رسول خدا )    
ا را اذيوت كورده   مرا اذيت كرده و هر ك  مرا اذيت كند، خد

خودا! نيكوان    هسوگند بو »فرمودند:  (:امام هادق ) «است!
ه ها چه كساني هستند؟ كساني ك دانيد آن رستگار شدند. آيا مي

 «رسد. آزارشان به مورچه هم نمي
 «ابهري غالمرضا حيدري»

 در خيال شكار
برايش آسان نبود. روزي روباه، روباه پيري بود كه شكار كردن 

قودر   روباه! چرا ايون »از روباه پرسيد: شيري برخورد. شير  به
دوست عزيزم! چطور انتظار »روباه جواب داد:  «اي؟ شده الغر

بوزر  را   هواي  عيف نشوم؟ اگر بخواهم صيوانداري الغر و ض
 هاي كوچك هم زود از دستم رسد و صيوان شكار كنم، زورم نمي
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رسد كوه مويلم    كنند. فقط دستم به موش هحرايي مي فرار مي
م، صالم خور را مي را بخورم. وقتي هم به ناچار آن كشد آن نمي
 «داني چه روزگار سختي دارم. شود. نمي بد مي
نخوور.   غصوه »صال روباه سوخته بود، گفت:  شير كه دلش به    

كنم تا بخوري و چاق  كنم براي تو صيواني بزر  شكار سعي مي
ت، چشومش  سپ  همراه روباه به راه افتاد. مدتي گذش «شوي.

ا به آنهوا نزديوك   اي پنهان شد تا يابوه به چند يابو افتاد. گوشه
شدند. شير كه صسابي شير شده بود، با غرور از روباه پرسويد:  

سور  شوده و    هوايم سور     چشم موهاي يالم سيخ سيخ شده؟»
هوا كوه    بله، اين»روباه جواب داد:  «موهايم راست شده است؟

ك يكي از يابوهوا كنوده   لَپ  كَ»شير گفت:  «گفتيد شده است.
 «است.
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ها را  ه طرف يابوها صمله كرد و يكي از آنصرف، شير ب با اين    
به چنگ آورد. اول خودش تا جايي كه سير شود، از گوشت آن 
خورد. بعد مقداري از گوشت را براي خودش ذخيره كرد و بقيه 

مواه روبواه    داد. آن مقدار گوشت براي غذاي يوك را به روباه 
هوا را خوورد و    ماه، تمام گوشت روباه در مدت يك كافي بود.
 كه صسابي چاق و قوي شد. اين خوابيد تا

ها با ديدن چاقي  اش را ديد. آن روزي روباه دوستان قديمي    
ز ام و ا من با شير دوست شده»روباه گفت:  روباه، تعجب كردند.

خواهيد يادتان  ام. شما هم مي او روش شكار كردن را ياد گرفته
ما هم ياد  به اگرگويي؟  مي راست»ها گفتند:  ي روباه بقيه «بدهم!
 «باشد، بياييد برويم.»روباه گفت:  «شويم. خوشحال مي بدهي،
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روباه جلو افتاد، بقيه هم به دنبالش رفتند. مدتي بعود چنود       
را ديدند. روباه از دوستانش خواست در جايي پنهان شوند،  يابو

نزديك شودند، روبواه    ها همه پنهان شدند. وقتي يابوها به آن
 را  هوا  آنآورد و  هايي را كه شير از او پرسيده بود، به ياد سؤال

 از دوستانش پرسيد.
ها رسيده بوود.   چند قدمي آن زمان، يكي از يابوها به در آن    

سيد، يابو با سُم  خوود  روباه به طرف او پريد. پشت سر يابو كه ر
زمين شد و ديگر بلند  اي بر پيشاني روباه زد كه نقش چنان ضربه

 كردند. ها با ديدن اين هحنه، فرار . روباهنشد
 «ترجمه محمد شمس»
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 قلمرو روباه
اش را صتوي از   رود. او بووي طعموه   ا به شكار ميه روباه شب
شونود.   دهد و هدايش را مي خوبي تشخيص مي ي دور به فاهله

كند. قلمرو روبواه بوراي    اش استراصت مي روباه روزها در النه
را با ادرار  اش بزر  است. او قلمرودن طعمه خيلي دست آور به

هايي از بدن روباه مانند  كند. بخش مي گذاري و مدفوع عالمت
روبواه   هستند. «هاي توليد بو غده»مر، پاها و پايين دُم داراي ك

مالد تا با كمك اين  ها مي هاي بدنش را هم به درخت اين قسمت
 بو، قلمرو خود را مشخص كند.

هواي   حرايي، موش خاكستري، پرنوده ه  موش غذاي روباه،    
اخته  است. البته از خوردن تمشك و زغالجوان و بچه خرگوش 
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هوا، خوودش را بوه     الغبراي گرفتن ك برد. گاهي لذت مي هم
 زند. مردن مي

 «شهرزاد احمدزاده»
 ها اسرار زندگي پروانه

هوا   بارد، پروانه ايد وقتي باران مي صال از خودتان پرسيده تا به
ها  ي گل ها روي ساقه بارد، پروانه مي باران روند؟ وقتي كجا مي
هاي خود  كنند و بال خم مينشينند. آنها سرشان را  ها مي و علف

را  هايشوان  ها وقتي بال كنند. بيشتر پروانه را روي هم جمع مي
شووند زيورا زيور سوطح      موي  كنند، به سختي ديده جمع مي

 رنگي وجود دارد. نقوش كم هايشان بال
 در دنيا شناخته شده است.   هزار نوع پروانه تا كنون صدود ده    
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سوانتيمتر و   ،2/2از  تورين پروانوه، كمتور    ي كوچوك  اندازه
اسوت. ايون پروانوه در     «اي دم چلچله»ترين آنها پروانه  بزر 
كند و يوك   مي آرام زندگي مال استراليا و در جزاير اقيانوسش

مواده،   هواي  وانوه انتيمتري دارد. اكثور پر سِ،2/22جفت بال 
با توجه  هاي نر دارند. آنها تري نسبت به پروانه رنگ هاي كم بال

 گذارند. هزار تخم مي تا سه 111به نوع خود بين 
ا وقتوي كِورم   ها روي گياهان است زير ريزي پروانه محل تخم    

اين گياهان به عنووان   تواند از شود، مي صشره از تخم خارج مي
نگراني به خاطر غذا نداشته باشد. بعود   كند و هيچ غذا استفاده

هوورت يوك    شود و به دتي، كرم صشره به شفيره تبديل مياز م
آيد. زندگي پروانه در دوران  بيرون مي پروانه از درون شفيره

 بلوغ ممكن است فقط چند هفته طول بكشد.
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برنود.   ا در صالت خواب زمستاني به سر ميه بعضي از پروانه    
خورند. اين غوذا بوه    ها و شيره شيرين را مي گلها شهد  پروانه

بتوانند پرواز كنند اما بايد دانست كه ايون   دهد آنها انرژي مي
شود زيرا  ها مصرف نمي پروانه انرژي براي رشد ساختمان بدني

 انجام شده است. ها قبالً تمامي مراصل رشد پروانه
 «ترجمه محمدرضا و محمد شمس»

 سر و شپش ي پوسته
شوود،   گاهي روي سر بعضي افراد ايجواد موي  ايي كه ه پوسته
الي مووي   ها در البوه  هاي خالي شپش هستند. گاهي شپش تخم
 گذارنود.  خزنود و تخوم موي    طرف مي طرف و آن به اين شما
مكود.   گيورد و خوونش را موي    سر، پوست سر را گاز مي شپش
يكوي از   شوند و ايون  ها باعث خارش شديد پوست سر مي شپش
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ها خيلي سريع  به اين شپش است. شپش هاي ابتال انهترين نش مهم
 سر  فردي به سر افراد ديگر منتقل آساني از كنند و به صركت مي

 از افراد خوانواده بوه ايون    شوند. به همين دليل، اگر يكي مي
 بقيه هم مبتال خواهند شد. بيماري مبتال شود، اصتماالً

ي  ه بوه فاهوله  گذارد ك تخم مي هر شپش تعداد بسيار زيادي    
هفته بعد از  چسبد. صدود يك مي سانتيمتري مو از پوست سر يك
ي  شود ولوي پوسوته   گذاري، نوزاد شپش از تخم خارج مي تخم

شپش جوان از خون فرد تغذيه و  چسبد. تخم همچنان به مو مي
هاي جووان بوارور    روز، شپش كند. پ  از ده سرعت رشد مي به
هوا بوه    اين ترتيب، تعداد شپشگذارند. به  مي شوند و تخم مي

 يابد. سرعت افزايش مي
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شوما بوا اسوتفاده از شوامپوهاي         ها رهايي از دست شپش
ها را از بين ببريد. براي از بين بوردن   توانيد شپش نمي معمولي
مخصوو  يوا دارو اسوتفاده كنيود.     ها بايد از شامپوهاي  آن
ند. بوراي  هم دار هاي زياد و نزديك به دانه پوسته،هاي ضد برس
از ايون   هاي مرده را از مو جدا كنيود،  ها و شپش پوستهكه  اين
 ها استفاده كنيد. برس
تووان جلويشوان را    شوند و نموي  خش ميآساني پ ها به شپش    
ي  اين است كه همه ها، فت. بهترين راه رهايي از دست شپشگر

ها را از  آن آموزان و افراد خانواده، همزمان در يك شب، دانش
 را برس بزنند. ن ببرند و موهاي سربي

 «طالقاني چراها ترجمه امير صالحي المعارف دايره»
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 ها مردم و مكان
 ي زمين زندگي نفر ديگر از مردم، روي كره ها ما همراه ميليون

برخي ديگور در شوهرهاي    كنيم. بعضي از مردم در روستا، مي
جمعيت و گروهي هم در مناطق جنگلوي، كوهسوتاني يوا در    پر
ي ما در هر جايي كه ساكن باشيم،  ها ساكن هستند اما همه شتد

نيازهاي اساسي يكساني داريم مثل غذا، پوشاك، خانه، خانواده 
 و دوست.

بوه   راه ، خانه و ساير نيازهايش را از يكها غذا هر يك از انسان
كند و هم از  راه هم به ديگران كمك مي آورد و در اين دست مي

 يرد.گ ساير مردم كمك مي
 «وم براي كودكان، ترجمه مجيد عميقالمعارف عل دايره»
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 همسايه كيست؟
ي شما  كنند، همسايه كساني كه در نزديكي شما زندگي ميتمام 

معني زندگي كوردن در   ي خوب بودن فقط به هستند. همسايه
تري دارد. مفهووم   ساير مردم نيست بلكه مفهوم وسيع مجاورت
 رفتار كردن و خووش برخوورد  ي خوب بودن، دوستانه  همسايه

شود ديگران نسبت به  است كه باعث مي بودن و انجام كارهايي
 شما اصساس دوستي كنند.

رويم، همسايه بودن را  ي خودمان بيرون مي محلهوقتي ما از     
ي  مردمي كه در نزديكي خانه توانيم براي گذاريم. مي كنار نمي

ي  خودمان، همسايهسايگان منزل قبلي كنند و هم ما زندگي مي
 ي كه در وايوه انوبراي انس توانيم ي ميوخوبي باشيم. ما صت
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   خوبي باشيم.كننند نيز همسايگان  كشورهاي ديگر زندگي مي
 «نادر حبيبي»

 زود بگو چيست
نوگ و نويم   نويم آن لَ  كدام گياه است كه اگر نصفش كنوي، * 

 ديگرش غصه است.
  و سفيد و سبز و روهم س قدر يك گالبيست آن چيست كه به* 

 محفوظ هميشه در صبابيست. ماه روشنه نيست ولي چومَ آبيست
از دور چو استخوان نمايد  آن چيست كه پر اشك بُود دامن او* 
خواهي كه شود زنوده،   گريد و اين فن  او سوزد و مي مي تن  او

 بزن گردن او
 رود راه سفيد خورد خون سياه و مي آن چيست كه مي* 



 22 

 دومم كشووري وراي ختوتن   م هست خانه و مسكنچيستم اول* 
 طبع شد گرم از آن و تند دهن ام هست جزو ادويه همه

 ها را در ماه دي بخوانيد پاسخ

 لطفِ لطيفه
 بوين  »اصمود:   «سعدي در چه سالي وفات كورد؟ »سين: ص
بيچواره  »صسين سري تكان داد و گفت:  «.614تا  611هاي  سال
 «است. كندن بوده رسال در صال جانچها
  :ولوي  »مادر:  «جايزه بده. گرفتم، به من 21مامان! »مريم
شوود   هفر  امروز با دوي ديروز، مي»م: مري «كه هفر است! اين
 «ت!بيس
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  :در دوران قديم زندگي  هايي كه صال بچه خوش به»شاگرد
چون مجبور نبودنود  »شاگرد:  «چرا پسرم؟»معلم: « كردند. مي

 «م جورواجور از صفظ كنند.هزار اس كتاب تاريخ را با
  :دومي:  «كرد؟ هدا ميان زياد سروت گربه چرا ديشب»اولي
كورد   وقتي قناري شما را خورد، خيوال موي  كه  به خاطر اين»
 «بخواند! تواند آواز مي
  :كيلوو گويالس بخوريم، كيلوويي      اصمد، بگو اگر سه»معلم
با كمي اصمد  «فروش پول بدهيم؟  در بايد به ميوهچق تومان،211

اين قيمت را از كجا  بهآقا! اول شما بگوييد گيالس »مكث گفت: 
 «من هم جواب شما را بدهم! بايد خريد تا
 آبان «چيستم»پاسخ 

 آينده، هندوانه، ديوار، جهرم، آب.


