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 خداحافظيِ شيرين
هاا   به زمان رفتن ميهمان چند روز پيش ميهمان داشتيم. هرچه

ميهمان ما، بيشاتر   ي شديم، فرزند كوچك خانواده مي تر نزديك
جا  مامان، همين»كرد:  سر هم تكرار مي كرد. او پشت شيطنت مي

و مادرش توضيح  هرچه پدر «مانيم، شب بخوابيم و فردا برويم.ب
كه  كرد تا اين رار ميتوانند بمانند، او بيشتر اص نمي دادند كه مي

 زد زير گريه و شروع به التماس كرد.
توانساتيم   ي شديد او ناراحت بوديم اما نمي ي ما از گريه همه    

ر سالمي، باالخره باه  كاري برايش بكنيم. به قول مادربزرگم ه
ياه  كاود  داشات گر   كه اين رسد. در حالي خداحافظي مي

در اين فكر بوديم كه با چه چيزي خوشحالش  ي ما كرد، همه مي
اي به او داديم تا  شود و برود. هر كدام از ما هديه كنيم تا راضي

 كه راضي شد. اين
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گويناد كاه    راست مي»گفت:  ها رفتند، برادرم وقتي ميهمان    
مادر در  «انگيز و تلخي است. ي غم ي خداحافظي، لحظه لحظه

ديگر اميد  بله، اين سخن زماني درست است كه» فت:جواب او گ
انداخت و  ها مادر نگاهي به ما بچه «دن و سالم دوباره نباشد.دي
ن سراغ دارم كه بسيار شيري اما من يك خداحافظي»دامه داد: ا

ي  جاايزه  را حدس بزند، ياك  است! هر كدام از شما بتواند آن
 «خوب پيش من دارد.

ئن نبود ذهنش بود اما مط س چيزي دركهمه ساكت شديم، هر    
كوچولو، خودش را در  كه داداش باشد تا اينكه پاسخش درست 

باا مياوه و    من بگم؟ خاداحافظي »بغل مادر انداخت و گفت: 
شب  خوراكي»مادر او را بوسيد و گفت:  «هاي شب عيد! شيريني

 «نرفته است!عيد نيست اما دادن خوراكي يادم 
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 «ي با درس و مدرسه در ماه خرداد!ظخداحاف»من گفتم:     
دانم، خداحافظي با سال كهنه و  من مينخير، »خواهرم گفت:     

 ؛آفارين! كاامال  »مادر گفات:   «عيد و سال جديد! رسيدن به
سال به عمر ما اضاافه   رسد، يك درست گفتي. ماه اسفند كه مي

يك از ماا   شود، ديگر هيچ شود. وقتي سال جديد شروع مي مي
ي  ي تحويل سال، لحظه لحظه نيم به سال قبلي برگرديم.توا نمي
كاس   سال از زندگي ما است اماا هايچ   خداحافظ به يكگفتن 

همه اميدواريم باا كماك خاداي مهرباان      ناراحت نيست زيرا
هااي بسايار    جديد را با تالش بيشاتر و موفييات   بتوانيم سال

ساال  با بگذرانيم. حاال بياييد برويم و براي مراسم خداحافظي 
 «آماده شويم. 1212

 «قاصدك»
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 پتوي برف
 باريده امروز
 يك برف سنگين
 در زير برف است
 صد دانه ماشين

 
 ماشين بابا

 برفش زياد است
 امروز او هم

 تعطيل و شاد است
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 مثل پتو، برف
 افتاده رويش
 خوابيده راحت
 زير پتويش

 «محمود پوروهاب»
 پيتزاي شهر ما
 آسمان شد آشپز
 ردابرها را رنده ك
 شهر ما شد پيتزا
 با پنيرِ برفِ سرد
 پيتزا با طعم خا 
 پيتزا با بوي دود
 پيتزاي شهر ما
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 كاش طعمش خوب بود!
 «مريم اسالمي»

 باد، همكارِ پدر
 كشيد باد جارو مي

 تيزها را تندو كوچه
 از تالشش واقعا

 شد تميز ها مي كوچه
 

 من در اين فكرم كه باد
 يك سپور خنده روست

 درشود مثل پ مي
 با تمام كوچه دوست
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 مطمئن هستم كه هست
 باد، همكار پدر

 چون كه هستند اين دوتا
 در محله، رفتگر

 «ي پوپك ماهنامه»

 ريزه بهار خاله
 اومد  بهار اومد، گل

 الله و سنبل اومد
 ريزه به گوش خاله

 صداي بلبل اومد
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 بلند شد از جاي خود
 ها رو بو كرد شكوفه

 جارو گرفت به دستش
 جارو كردحياطشو 

 
 به گلدونا آب پاشيد

 ها رو دون داد پرنده
 به ماهيِ توي حوض

 يك كمي خُرده نون داد
 

 پيرهن تازه پوشيد
 چارقدِ نو به سر كرد
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 هرچي غم و غصه داشت
 در كرد از دل خود به

 
 صداي آواز اومد:
 گل پونه، نعنا پونه

 ريزه خنديد و گفت: خاله
 «بهار اومد به خونه!»

 «يان شكوه قاسم»

 سنگ باران مرغ
زدند، چشمشاان باه گروهاي از     ( در شهر قدم مي9پيامبر )

صداي فرياد آناان از  مردم افتاد كه دور هم جمع شده بودند. 
( 9)آنجا خبرهايي بود. وقتي پيامبر ؛شد. حتما دور شنيده مي
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م براي تفاريح،  ها رسيدند، مشاهده كردند مرد به نزديكي آن
لاذت   از تماشاي ناراحتي و رنج او وزدند  مرغي را با سنگ مي

 بردند. مي
پريد و با صاداي   و درد باال و پايين مي مرغ بيچاره، از ترس    

ز رسايد. تعادادي ا   او نماي  زد اما كسي به داد بلند فرياد مي
قدر جيغ زده بود كه دهانش  پرهايش روي زمين ريخته بود. آن

از  چكياد و بعاد   شك شده بود. از تاج كوچكش خاون ماي  خ
ي  ضربه خواست از درپي، گلويش گرفته بود. تا مي فريادهاي پي

 خورد. كسي دلش به نگ فرار كند، سنگ ديگري به او مييك س
 سوخت. حال مرغ بيچاره نمي

( از ديدن اين صاحنه خيلاي ناراحات    9حضرت محمد )    
هي خودشان حتي گا نددنبوشدند. ايشان مخالف بازي و تفريح 
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گذاشتند يا خودشاان   سواري مي ي اسب سابيههم با يارانشان م
 ( دوست داشتند9د. پيامبر )شدن هاي كوچك مي همبازي بچه
اما باه ماردم    ؛ن هميشه شاد باشند و لبخند بزنندمردم مسلما

درساتي نيسات.    آزار دادن يك حيوان، كاار  كردند ميتأكيد 
يك مرغ و اذيت كردن او تفريح  نبايد مسلمانان با سنگ زدن به

ديگري هم براي تفريح و سارگرمي وجاود    هاي راه كردند. مي
 داشت.
رحم و نادان  جلوتر رفتند و آن مردم بي (9)حضرت محمد     

كردند و جلوي سنگ پراني باه مارغ را گرفتناد.     را سرزنش
زدند، به احترام ايشان از آزارش دسات   مي كساني كه مرغ را

رغ نفسي تازه كشيدند. ديگر سنگي به طرف مرغ پرتاب نشد. م
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كم پراكنده شدند و باه   د و آرام روي زمين نشست. مردم كمكر
 هايشان برگشتند. خانه
معروف و نهي از منكر  از وظايف هر فرد مسلمان، امر به يكي    

است يعني وظيفه دارد ديگران را به كارهاي خوب دعوت كند و 
بااران   سانگ » زشت و ناپسند باز دارد. در حكايات  از كارهاي

 ( از كنار كاار ناپساند گروهاي از   9) ديديد كه پيامبر «مرغ
ايشان نهي از منكر كردناد و   مردم، با بي تفاوتي عبور نكردند.
 جلوي رفتار غلط آنان را گرفتند.

اي دارد. رساول خادا    ويژه در دين اسالم، مهرباني جايگاه    
و انساان مهرباان را هام    خدا مهربان است »( فرمودند: 9)

جاز انساان   »ايشان در حديث ديگري فرمودند:  «د.دوست دار
 ان واقعي  ان، مسلمايبربنا «شود. نمي مهربان، كسي وارد بهشت
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 بايد مهربان باشد. ؛حتما
رسد حتي باه ياك    كس نمي انسان مسلمان، آزارش به هيچ    
را از داخال   هاا، خادا   رچه. در روز قيامت، يكي از جهنميمو

اي خداي مهرباان! اي خاداي   »گويد:  مي زند و جهنم صدا مي
خدا به يكاي از   «شنده! مرا از آتش جهنم نجات بده.كريم و بخ
دهد كه آن جهنمي را بيرون آورد. وقتاي   فرمان مي فرشتگان
آيا تاو باه ياك    »فرمايد:  مي ايستد، خدا برابر خدا مي او در

ون انتظار رحمت و مهربااني  اي كه اكن گنجشك هم رحم كرده
 «داري؟!

 «حيدري ابهري اغالمرض»

 جُورِ استاد
 اخالق بود و به هر  ار بدبسي اي خانه روزي روزگاري، معلم مكتب
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 ها پيش پدر و مادرشان زد. بچه مي آموزان را كتك هانه، دانشب
ها باال گرفت  كم شكايت كم كردند. از دست معلم خود شكايت مي

از جايي رسيد كه والدين كودكان جمع شدند و معلم را  و كار به
جااي او   اخالق و مهربان را به كار بركنار كردند و معلمي خوش

 گذاشتند.
آموزان از اخالق خوب معلم تازه، سوء استفاده كردناد   دانش    

و از آنجا كه معلم جديد كاري باه كارشاان نداشات، بعاد از     
به ميادان جناگ    خانه را درس و مشق را رها و مكتبروز  چند

ا كه ديدناد كودكاان هار روز باا     همادر تبديل كردند. پدر و
 آيند و درس و مشيي هم ندارناد،  مي خانه سروصورت خوني به

 فهميدند مشكل كجاست.
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اخالق قبلاي را سار كاالس    بد معلم تازه را برداشتند و معلم    
چرا دوباره آن معلم » وقتي از پدر و مادرها پرسيده شد: بردند.
در جواب اين مثل را گفتند  «به كارش برگردانديد؟ اخالق رابد
 «به ز مهر پدر. جور استاد،»كه 

 «دوست رحمانگري، مصطفي  فوت كوزه»
 همه به نوبت

ي  اش باه دره  فاروش باا چارس دساتي     روز آقاي كلوچه يك
د. باوي كلوچاه   ها كلوچه بفروش ها آمد تا به خرگوش خرگوش

 با عجله آمدند و باه صاف ايساتادند.    ها توي هوا پيچيد. بچه
كاه دياد، پرياد اول صاف. آقااي      پيلي، صاف دراز را   ليپي

پيلي خنديد  ليپي «همه به نوبت!»وش اخم كرد و گفت: فر كلوچه
ي صبر كردن نداشات. باه    حوصله و دويد آخر صف ولي اصالً
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بتت را باه مان بادهي، كماي از     نو اگر»ي جلويي گفت:  بچه
 بچه خرگوش قبول كرد. «دهم. ام را به تو مي كلوچه
هاي جلوتر رفت و همين حرف  بچه سراغ پيلي به وقت پيلي نآ    
كادام از  اش را گرفت و باه هر  زد تا رسيد اول صف. كلوچه را
ها يك تكه داد، آخرش هم چيزي برايش نماناد. دوبااره    بچه

وصله نداشت تاوي صافِ   ح صف ولي اصالً مجبور شد برود آخر
م ندارد، ول هريخته بايستد. يادش آمد كه ديگر پ  هم شلوغ و به

 پچ كرد. فروش و در گوشش پچ پس دويد پيش آقاي كلوچه
را دُمِ دانياد چا   هاا! ماي   بچه»بعد كنار صف ايستاد و گفت:     

 «نه، خودت بگاو! »گفتند: آنان «قدر كوتاه است؟ خرگوش اين
 پايش گير نكناد. آياا  و دست كه توي براي اين»پيلي گفت:  پيلي
خنديدند ها  بچه «ر دراز است؟قد هايش اين دانيد چرا گوش مي
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كه يادش  براي اين»پيلي گفت:  پيلي «نه، خودت بگو!»و گفتند: 
 «است و غصه نخورد. قدر كوتاه برود كه دُمش اين

هاا   معماي خرگوشي بلد بود، گفات. بچاه   پيلي هرچه پيلي    
دفعاه آقااي    وچه گرفتند و كنار او نشستند. ياك يكي كل يكي
پيلي  پيلي «خواهم بروم. پيلي، مي پيلي بيا» فروش گفت: كلوچه
سه كلوچه به  فروش ب ديد كه صف تمام شده است. كلوچهبا تعج

 ي بعاد هام   خوب ساكت كردي! دفعه ها را بچه»او داد و گفت: 
 «كار را بكن! همين
هاا را گرفات و در    پيلي كه خيلي خوشحال بود، كلوچه پيلي    

ها  نصف از كلوچهو . يكياش رفت سوي النه لِي كردن به حال لِي
خاطر  خرگوشه، به را نگه داشت براي ننهنصفش و را خورد و يكي

 ي معماهايي كه يادش داده بود. همه
 «كلر ژوبرت»
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 انواع غذاها
 پزناد و  مردم غذاهاي بسيار متناوعي را ماي   در سراسر دنيا،

خاود دارناد.    ند. بعضي كشورها غذاهاي مخصوص بهخور مي
مشهور است.  مزهخوش ا به ماكاروني و اسپاگتيبراي مثال، ايتالي

ي كااري معاروف    هاي تند و داراي ادويه مردم هند به خورا 
 هستند. فرانسه هم به آشپزي خوب و ظريف شهرت دارد.

ناام   زميني به اطق آسيايي، كباب را با سس بادامدر بعضي من    
، يك غذاي سنتي ژاپني است كه «سوشي»خورند.  مي «ساتاي»
در  «پائال»شود.  نج، قطعات كوچك ماهي خام چيده ميي بررو

را با سابزيجات و مارغ ياا مااهي      شود، برنج مي اسپانيا پخته
نند. به همين دليل غذا زردرناگ  ز زعفران مي پزند و به آن مي
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هايي را كه باا   يك غذاي چيني است. رشته «چومين»شود.  مي
ا راه گوشات يا  ي بزرگ هم مرغ درست شده، در تابه آرد و تخم

 كنند. ماهي و سبزيجات خرد شده سرس مي
 «حسين ايراييترجمه سيد»

 ها اولين
 ( بود.:اخت، حضرت داوود )كه زِره س اولين كسي* 
گاه خداوند توبه كارد، حضارت آدم   كه در پيش اولين كسي* 
 ( بود.:)
م حساب را وضع كارد، حضارت ادرياس    كه عل اولين كسي* 
 ( بود.:)
 ( بود.:حضرت نوح ) داراي شريعت، اولين پيامبر* 
 ( بود.:كريم، حضرت علي ) ر قرآنسّلين مفاو* 
 ( بود.:حضرت ابراهيم )افراشت، كه پرچم بر اولين كسي* 
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 ( بود.:مبري كه خياطي كرد، حضرت ادريس )اولين پيا* 
 اولين ايراني مسلمان، سلمان فارسي بود.* 
را نوشات، حضارت    «الرحيم الرحمن...ا بسم»كه  اولين كسي* 

 ( بود.:سليمان )
 ي علق بود. نازل شد، سوره (9)اي كه بر پيامبر اولين سوره* 

 «نيآوري: مرضيه ويالگرد»

 پرندگان متفاوت
ده وجاود دارد كاه باا    پرن نوع 8651امروزه در دنيا بيش از 

 مناطيي باه ساردي   ها در هاي زيادي دارند. آن يكديگر تفاوت
هااي بااراني اساتوايي     مي جنگلقطب شمال و مناطيي به گر

 كنند. زندگي مي
 كنيم. از پرندگان اشاره مي هاي چند نوع براي مثال، به ويژگي
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كنناد.   چمنزارهاي آفرييا زندگي ميها در  شترمرغ    شترمرغ
 توانند بسيار سريع بدوند. مي توانند پرواز كنند اما نمي ها آن

است. اناواع   انگييكي از مشهورترين پرندگان خ    مرغ عشق
 كنند. زندگي مي هاي بزرگ در استراليا وحشي آن در دسته

 كنند. مي غازها نزديك آب زندگي    غاز
د جنوبي نزديك ها در اقيانوس منجم ئنبعضي از پنگو    پنگوئن

اگران بسايار مااهري   ها شان  كنند. آن قطب جنوب زندگي مي
 توانند پرواز كنند. هستند اما نمي

پرناده بايش از انادازه     اگر    دن پرندهساختمان دروني ب
تر شادن، بادن    سبُك تواند پرواز كند. براي نمي سنگين باشد،

هاا   ساخته شده و اين حفاره  دار هاي حفره ها از استخوان پرنده
هااي باال    كار ماهيچه هوا است. استخوان بزرگ سينه، به ازپر

 كند. كمك مي
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 «ترجمه رضوان دزفولي»

 درختان برگريز
هاي  هاي پهن دارند، در زمستان برگ ز درختان كه برگبعضي ا
دوره  دهناد زيارا در هاواي سارد، ياك      از دست مي خود را

رد و در اين فاصله الزم نيسات  استراحت براي درخت وجود دا
 زحمت بيندازند. اين درختان را به ها براي توليد غذا، خود برگ
ي تيغه پهن ها گويند. اين درختان، برگ مي «درختان برگريز»را 

ريزناد   واي معتدل يا سرد به روي زمين ميخود را در آب و ه
باه   مانند و ها هميشه سبز باقي مي نواحي گرمسيري، آن اما در

 ندارند. تياجياحها  ريختن برگ
رشد يك درخت در     شود؟ مي زماني متوقف رشد درخت چه
در شاود اماا    طور دائمي متوقف نمي اش هرگز به طول زندگي
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درخت در فصل سرد و خشاك   ي تر مناطق دنيا، رشد ساالنهبيش
هوا بستگي  و  ي رشد ساالنه درخت، به آب دوره يابد. پايان مي

 دارد و در مناطق گرمسيريِ مرطوب، درختاان ممكان اسات   
ي رشد، ياك داياره ياا     طور پيوسته رشد كنند. در هر دوره به
ي  يك اليه شود. اين حليه به صورت درست مي «ساليانه ي حليه»

 افزايد. جديد چوب به پهناي درخت مي
 «ترجمه محمد و محمدرضا شمس»

 چي بود؟
 كدام رنگ است كه اگر دو حرف آخرش را برداري، يكي از ♣

 شود؟ ها مي نوشيدني
تا شاس دو خالي، پلنگ نيست پوستِ خال هيكلِ بلند، شتر نيست ♣

 .دارد، گاو نيست
 رسند؟ هم نمي به دوند، چهار برادرند كه هرچه مي ♣



 25 

زنجير نيستم اماا   نه انگورم نه انار، هم در انگورم هم در انار ♣
 .در زنجيرم، نخجير نيستم اما در نخجيرم

كس نداند نام او، ها، هر ها، آيد ميان سفره رنگ سفيد صخره ♣
 .مزه ندارد كام او

 آن چيست كه از سر تا پايش زبان است؟ ♣
 «يدها را در ماه بعد بخوان پاسخ»

 هاي يخچالي لطيفه
  :كه در جيبتان است، انشا بنويسايد. ي چيزي  در باره»معلم» 

 «چند سوراس.»از شاگردان اين بود: انشاي يكي 
 اي پيدا كردند. اولي   آينه رفتند، ان راه ميايابدو نفر در خ 
ايان شاخ    » را برداشت، عكس خودش را كه ديد گفات:  آن

ينه را از او گرفت. در آن نگاه دومي آ «چيدر برايم آشنا است.
 «چطور نفهميدي، اين منم ديگه!»ت: كرد و گف
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  :ي زيادي دارد؟ دام حيوان است كه به انسان عالقهك»معلم» 
 «اجازه آقا؟ گرگ گرسنه.»يكي گفت: 

  :دوماي:   «از ماشيني كه خريدي، راضاي هساتي؟  »اولي
 «مكانيك سرِ كوچه خيلي راضيه! ولي ؛خودم نه»
 گرفته بود، پشت فرمان نشست.  ي كه تازه رانندگي يادشخص

قرمز شد، حركت نكرد. زرد شد و سبز شد، حركت نكرد.  چراغ
رنگ را بيشتر  سه شرمنده، همين»افسر رفت كنار ماشين و گفت: 

 «كدام پسندِ شما نشد؟ هيچ ؛نداريم
 ماه بهمن «اگر گفتي»پاسخ 

 اهي، شترمرغ.خا ، مو آب نفتي، پول، ماش، مرغابي، چراغ


