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 با ما بخوانيد
 يك سبد گل

 مادرم قرآن بخوان
 احترام ميهمان
 فريب ممنوع!

 كسي با تو كاري ندارد
 مزد كار

 كند؟ داركوب چه مي
 هاي گياهان گفتني

 ابزارهاي خوردن
 داني دانم كه مي مي

 خوانديم و خنديديم
 هاي ارديبهشت پاسخ چيستان
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 يك سبد گل
برگشت، كارنامهه   امروز وقتي خواهرم همراه مامان از مدرسه

دويهد، بهاو و پهايي      بود. خوشحال و خندان مهي  در دستش
هم خوشحال شهده   ي ما خنديد. از شاديِ او، همه مي پريد و مي
مهادر   كرد، گاهي ههم از  وديم. پشت سر هم به ساعت نگاه ميب

 پرسيد. كنجكاو شده بوديم تا ببينيم خواهر منتظهر  ساعت را مي
 چه اتفاقي است!

طهر  او رفهت،    به خانه آمد، اولي  كسي كه بهه  پدر وقتي    
داشهت و تكهان    كه كاغذي را در دست خواهرم بود. در حالي

جان! خسهته  پهدر »ادي به پدر سالم كرد و گفهت   داد، با ش مي
ما و پدر با تعجب  «كنم. ، اي  سبد گل را به شما تقديم مينباشيد
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 قتي خهواهر به او نگاه كرديم، هيچ سبد گلي در دستش نبود. و
ام تا  ام را آورده پدرجان! كارنامه»تعجب ما را ديد، فرياد زد  

 «شما در اي  سال تحصيلي تشكر كنم.از زحمات 
پدر نگاهي به كارنامه انداخت و با خوشهحالي خهواهرم را       

دخترم! روسهفيدم   حاو فهميدم، از تو متشكرم»بوسيد و گفت  
هاي زيبايت  گلاز سبدكنم و  خستگي نمي كردي. ديگر احساس

نتظر سبدهاي گل م»سپس به ما نگاه كرد و گفت   «هم متشكرم.
 «هاي زندگي م  است. هديه ها بهتري  شما هم هستم، اي 

 «قاصدك»

 مادرم قرآن بخوان
 مادرم، قرآن بخوان

 با صدايي آشنا
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 آشنا مثل نسيم
 ها مثل خواب بچه
 تر از صدايت خوب

 در تمام خانه نيست
 ز تونرميِ آوا

 در پرِ پروانه نيست
 داني كه شب هيچ مي

 وقت قرآن خواندنت
 گذارد مثل م  مي

 ماه سر بر دامنت؟
 باز هم افتاده است
 بر لبم اي  زمزمه 
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 اي  صداي مادر است
 يا صداي فاطمه؟

 «افشين عالء»

 احترام ميهمان
 ها باز هم گنجشك
 ميهماني آمدند

 با صداي جيك جيك
 هايي را زدند حر 
 ها كگنجش بازيِ
 ها، گل كرده است بچه
 ي ما را پر از خانه

 عطر سنبل كرده است
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 مادرم توي حياط
 نان ريخت مُشتي خرده

 گفت بر ما واجب است
 احترامِ ميهمان

 «خاتون حسني»

 فريب ممنوع!
د. در ههر  زدنه  ( در بازار قدم مي9آن روز حضرت محمد )
مسير  د. دراي سرگرم فروش كاويي بو گوشه از بازار، فروشنده

ريختهه بهود و    ( مردي مقداري گندم روي زمهي  9پيامبر )
ههاي   طر  او رفتند. گندم ( به9) فروخت. حضرت محمد مي

ههاي   رسيد گنهدم  به نظر مي آن مرد، بسيار زرد و زيبا بودند.
 خوب و سالمي باشند.
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 «چه گندم خهوبي داري! »ه او گفتند  ( ب9حضرت محمد )    
يمت گندم هم مناسب بود. او پرسيدند. ق سپس قيمت گندم را از

سالم اسهت،   كه ببينند آيا آن گندم واقعاً اي ( براي 9پيامبر )
را  هاي گندم فرو بردند. وقتهي دستشهان   دستشان را زير دانه

ي، خراب هستند زيهرا  هاي زير بيرون آوردند، معلوم شد گندم
( خيس شده بود. وقتي گندم خهيس باشهد،   9دست پيامبر )

ههاي سهالم را روي    كهار، گنهدم  ي فريب شندهاست. فرو خراب
خريدار را فريب دههد. حضهرت   ريخته بود تا  هاي خراب گندم

ي فريبكهار خيلهي ناراحهت     ( از كار آن فروشنده9محمد )
فريب دهد، از ما  كسي كه مسلماني را»شدند و به او فرمودند  

 «مسلمانان نيست.
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انم يا در سي بگويد مسلممسلمان بودن فقط به اي  نيست كه ك    
ي  اشند كه او مسلمان اسهت. يهك نشهانه   اش نوشته ب شناسنامه

هرگز برادر ديني خهود را فريهب   مسلمان واقعي، اي  است كه 
 دهد. نمي
امها   ؛هاي عيبدار بهه ديگهران، گنهاه نيسهت    فروخت  كاو    

را بهه خريهدار بگويهد.     بايد عيب كاوي خود حتماً فروشنده،
بر هيچ مسهلماني جهايز نيسهت    »فرمودند   (9رسول خدا )
كه او را  مگر اي  ؛داري را به برادر مسلمانش بفروشدكاوي عيب

هر »ايشان در حديث ديگري فرمودند   «از آن عيب آگاه سازد.
كه عيبش را به خريهدار   كس كاوي عيبداري بفروشد بدون آن

و را ها نيهز ا  مورد خشم خدا خواهد بود و فرشته بگويد، پيوسته
 «د.نفري  خواهند كر
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زيرا  ؛زند بكار، اول از همه به خودش ضرر ميي فري فروشنده    
( 9كند. رسول خدا ) بي بركت مي كار او راو فريبكاري، كسب

را بفريبد، خدا بركت  هر كس در معامله، برادر خود»فرمودند  
كند و او را به  گيرد و زندگي او را خراب مي اش مي را از روزي

 گذارد. مي ش واخود
 «ضا حيدري ابهريغالمر»

 كسي با تو كاري ندارد
طبقه، سهرش خيلهي شهلوو بهود.      ه، توي يك فروشگاه دولّپ

رفتنهد و تهات تهات، پهايي       هِ  هِ  از او باو مهي  ها مشتري
نشستند. يهك روز   دند. گاهي هم از خستگي روي آن ميآم مي

ت كردند. اتاقك ه درسلّبرقي كنار پ چند نفر آمدند و يك اتاقك
زدند و اتاقهك   ها دكمه را مي مشتري برقي، در و دكمه داشت.
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 ويهژ  شهد و   وقت درش باز مي آن «خوش آمديد!»گفت   مي
 آمد پايي . مي ويژ باو و  رفت مي

 فكر»از آن روز به بعد، پله سرش خلوت شد. اتاقك به پله گفت  
 دارد. چهرا جا بروي. ديگر كسي با تو كاري نه  كنم بايد از اي 

پله ناراحت شد و خيلي غصه خورد. چنهد وقهت   » خوابي؟ نمي
بهار   درِ اتاقك برقي خيلي شلوو شد. يككم جلوي  كم گذشت.

داد كردنهد و   ها جيه  و  ها گير كرد. مشتري طبقه اتاقك وسط
خهراب  »در اتاقك هم نوشهتند    دوباره آمدند سراو پله. روي

 «است.
له از آمدند و پله را برقي كردند. پچند روز بعد، باز چند نفر     

 قيژ  رفت و باو مي قيژ ديد،  ها را مي صبح تا شب وقتي مشتري
ها از پلهه   اما مشتري ؛آمد. اتاقك را هم درست كردند پايي  مي
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سر رفتهه؟   ات حوصله»رفتند. پله به اتاقك گفت   و پايي  مي باو
چون او  ؛نيداما كسي صداي پله را نش «كسي با تو كاري ندارد!

يد، اتاقك هم را توي دلش گفت. ترسيد اگر بلند بگو ها اي  حر 
 مثل او ناراحت شود.

 «افسانه موسوي گرمارودي»

 مزد كار
رد. كه  نگري با زن و تنها پسرش زندگي ميدر روزگار قديم، آه

كهرد و   ي داو آهنگري كهار مهي   او با تالش فراوان كنار كوره
ساخت و  ند داس، چكش و بيل ميزارهايي مانوسايل آهني و اب

كرد.  اش فراهم مي ها زندگي راحتي براي خانواده با فروش آن
باصفا و پر  او با خانواده و مردم شهرش خيلي مهربان بود، قلبي

 كرد. محبت داشت و به مردم فقير كمك مي
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اما آهنگر در تربيت پسرش كوتاهي كرده بود و همسر آهنگر     
ها است، به او اجازه  فرزند آن آن پسر، تنهانيز به اي  خاطر كه 

رد، انجام دهد. پسهر نهه تنهها    داده بود هر كاري را دوست دا
، بلكه بيشهتر وقهت خهود را در    ي پدر را ياد نگرفته بود حرفه
 گذراند. ها با دوستانش به تفريح مي كوچه
 چند سالي گذشت. مرد آهنگر، پير و مريض شده بود و ديگر    
ههايش ديگهر    ي آهنگري بنشيند. دست كنار كوره توانست نمي

كه فرزندش وقهت   د كردن پُتك را نداشت. او از اي توانايي بلن
شبي رو به پسرش كرد و  گذراند غمگي  بود. مي خود را بيهوده

يش زندگي كنيد ها كار كردم تا تو و مادرت در آسا سال»گفت  
او كهه پيهر و   د بگيري، حنخواستي كار يا ها اما تو در اي  سال

ي تو است كهه   كردن نيستم، وظيفه كار ام و قادر به مريض شده
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همگي به كار ياد بگيري و عمرت را بيهوده نگذراني و با مزد تو، 
يد بهراي  ايم ادامه دهيم. از فردا با زندگي آبرومندي كه داشته
 «پيدا كردن كار تالش كني.

ل كار خواهد بهود  پسر با ناراحتي به پدر قول داد كه به دنبا    
منهد بهود، وقتهي     سرش عالقهه اما همسر آهنگر كه سخت به پ

كه پسر براي  ش را ديد، صبح روز بعد قبل از آنناراحتي فرزند
اي بهه او داد و گفهت     از خانه خارج شود، سكه پيدا كردن كار

شب كه به خانه برگشتي، اي  سكه را به پدرت بده و به او بگهو  »
 «ز تو بوده است.اي  مزد كار امرو كه
پسر با شادي از خانه خارج شد و تا غروب، با دوستانش بازي     

طور كهه مهادرش    گشت، همانر كه خسته به خانه بازعص كرد.
را به پدر داد. پدر سكه را در آتهش انهداخت و    گفته بود، سكه
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فهردا   اي  سكه، حاصل كار تو نبوده اسهت. قهول بهده   »گفت  
اي بهه   بعد باز هم همسر آهنگر، سهكه  روز «دنبال كار بروي. به

عنوان دستمزد خود بهه پهدر داد و    ر شب آن را بهپسر داد. پس
آهنگر به سكه نگهاه   «است. اي  سكه، مزد كار امروز م »گفت  

كرد و دوباره آن را به داخل آتش اجاق انداخت. پسر از كهار  
پسرجان، ايه   »ولي اعتراضي نكرد. پدر گفت   پدر تعجب كرد

 «فردا دنبال كار برو.سكه هم دستمزد كار تو نبود. 
روز سوم ماجراي دو روز قبل تكرار شد. روز چهارم، همسهر      

اي ندارد كه م  به تو سهكه   ديگر فايده»به پسرش گفت   آهنگر
ر پسر به بازار شهر رفت. د» بدهم، امروز خودت دنبال كار برو.

اي را  د و تا غروب مشغول كار بود و سهكه اي كار پيدا كر مغازه
عنوان مزد دريافت كرد. شب خسته از كار روزانه بهه خانهه    به
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مدتي نگاه  برگشت. وقتي سكه را به پدر داد، آهنگر باز سكه را
بار پسر بهه   پر آتش پرتاب كرد اما اي  كرد و آن را داخل اجاق

 كه را از ميان آتش بيرون آورد وطر  اجاق دويد و با دست، س
بار پدر بها خوشهحالي    اي  طر  پدر برگشت تا اعتراض كند. به

كار كردي و اي  سكه،  آفري  پسرم! خوشحالم كه امروز»گفت  
ستي و پشهتكار بهه   حاصل زحمت تو بود. اميدوارم با دقت، در

 «كارت ادامه دهي.
هاي  كه سكه از كجا متوجه شدي»پرسيد  زن آهنگر با تعجب     

او نبوده اسهت ولهي ايه  سهكه،     گذشته، حاصل كار  روزهاي
خهاطر   به»آهنگر خنديد و گفت   «وز او است؟!امر كار ي نتيجه
كه وقتي روزهاي قبل، سكه را داخهل آتهش انهداختم، او     اي 

ها از آتش نكهرد   كردن آن ناراحت نشد و كوششي براي خارج
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وقتهي سهكه را    امروز ها زحمتي نكشيده بود اما چون براي آن
داخل آتش انداختم، او سعي كرد كه حاصل زحمت خهود را از  

 «ش بيرون بكشد.ميان آت
 «ترجمه محمد شمس»

 كند؟ داركوب چه مي
يد، پر درخت عبور كرده باشه  اگر روزي از ميان جنگل يا مكاني
را شنيده و از خود  ي درختان صداي كوبيده شدن چيزي به تنه

اي بهه   پرنده كند. كسي اي  صدا را ايجاد ميچه  ايد كه پرسيده
داركهوب از منقهارش   كند.  را ايجاد مي نام داركوب، اي  صدا

شهود امها    دليل منقارش كوتاه مي به همي  ؛كشد زياد كار مي
كنهد.   ر داركوب مانند ناخ  دائهم رشهد مهي   خوشبختانه منقا
سوراخي روي پوست يهك درخهت   ي كاج را در  داركوب، ميوه
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ههاي   دارد و دانهه  هاي كاج را برمي كند. سپس ورقه مخفي مي
 خورد. داخلش را مي

 هاي قويِ انتهاي پاهايش، از درخت بهاو  چنگالاي  پرنده با     
 كند. تد، روي پرهاي دُمش فشار وارد ميايس رود. وقتي مي مي

هاي كهوچكي دارد، تخهم    داركوب با زبان چسبناكش كه قالب
دارد و  درخهت را برمهي   در داخهل پوسهت   حشرات موجهود 

وقت  رود، آن آيد و راه مي خورد. گاهي از درخت پايي  مي مي
هها   دنبال حشرات و مورچهه  برد و به را نزديك زمي  مينوكش 
بهه پوسهت    كه داركوب هميشهه نهوكش را   علت اي  گردد. مي

 شود. كه منقارش مرتب بزرگ مي كوبد، اي  است درختان مي
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 هاي گياهان گفتني
بسياري از مواد گياهي بهراي پوشهاندن       راي زير پافرشي ب

ههاي   جملهه عله    سطح زمي  يا فرش كردن مناسب هستند از
ههاي   و نخل و كن  هندي. مردم از رشته دريايي، اليا  نارگيل

دست آمده از برگ درختان نخلهي ماننهد نارگيهل حصهير      به
ام نه  گيل، از فيبرهاي محكم و كوتهاه بهه  ي نار بافند. پوسته مي

ي ها به يكديگر، چيزههاي  آن اليا  ساخته شده است كه با بافت 
 كنند. مثل حصير، طناب و جارو درست مي

يا  محكم است. اليا  آگهاو از  آگاو مكزيكي، گياه ديگري با ال
 نيم متر هم رشدو تواند تا يك مي هاي شمشير مانند است كه برگ

 هاي نهرم و  ي قسمت شوند تا همه هاي آن كوبيده مي كند. برگ
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تر تميز، شسهته و خشهك    آب آن خارج شود. سپس اليا  كلفت
ادري )كفهش  شوند. از آگاو مكزيكي براي توليد طناب، په  مي
كنند. امروزه آگاو مكزيكي را بيشتر  ك ( و نمد استفاده مي پاك

و ماداگاسهكار   در نواحي خشك برزيل، تانزانيا، آنگوو، كنيها 
 دهند. پرورش مي

يكي از مهوارد غيهر معمهول اسهتفاده از         هاي صابوني گل
شو است. يكهي از گياههان   و ها براي شست گياهان، كاربرد آن
است كه بعضي  «سوس  صابوني»وشو،  شست مورد استفاده براي

 شهو اسهتفاده  و ستان بومي آمريكا از آن براي شستاز سرخپو
ده عنوان شوين هاي پياز مانند اي  گياه را به ها غنچه كنند. آن مي

ههاي خهرد شهده را     كنند به اي  ترتيب كه غنچهه  استفاده مي
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ون اي از كه  صهاب   مالند و ويهه  همراه آب، روي دست مي به
 آيد. مي وجود به

 «آزاد مترجم مينا اخباري»

 ابزارهاي خوردن
هها   آب احتياج دارد. دندان بدن شما براي كار كردن، به غذا و

شهما بهه كمهك     اولي  ابزار خوردن غهذا در بهدن هسهتند.   
 كنيهد تها   ي كافي كوچهك مهي   هايتان غذا را به اندازه دندان

ههاي عقهب    هاي جلو با دندان بتوانيد آن را فرو بدهيد. دندان
 ها را حس كنيد. توانيد با زبانتان تفاوت آن كنند. مي فرق مي

 «هاي شيري دندان»ها،  اولي  دسته از دندان    دو دسته دندان
كه شما خيلهي كوچهك هسهتيد، رشهد      دارند زيرا زماني نام
ي دوم،  عدد دنهدان شهيري داشهتيم. دسهته     21كنند. ما  مي
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ههاي   شوند. هنگامي كه دندان يده مينام «هاي دائمي دندان»
شيري يكي پس از ديگري  هاي كنند، دندان بزرگسالي رشد مي

دانهد   كس نمي دندان دارند. هيچ 32راد بزرگسال افتند. اف مي
 آوريم. دندان درميچرا ما دو بار 

كنند امها   تكه مي غذا را تكه هاي جلويي، تيز هستند و دندان    
جويد،  د و هنگامي كه غذا را ميح هستنطّهاي عقبي، مس دندان

هها،   كنند. سهطح خهارجي دنهدان    غذا را خرد و آسياب مي
ي بسهيار   قسمت بدن است. ايه  روكهش از مهاده    تري  محكم

هاي دائمهي در   شده است. دندان ساخته «مينا»محكمي به نام 
 كنند. هاي شيري رشد مي دندان زير
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 مخصوصهاً هها   كردن دندان خوب تميز    ها تميز كردن دندان
بسهيار ريهز    ههاي  از خواب، بسيار مهم است. تكهه  ها قبل شب

 هها را روي  چسبد ولي ما وجود آن مي ها ها به دندان خوراكي
مانهد،  ها باقي ب دندانكنيم. اگر غذا روي  دندان خود حس نمي
شهود. ايه  اسهيد در     مهي  ، توليد«اسيد»مواد شيميايي به نام 

 كنند. هايي ايجاد مي ها حفره دندان
 «ودكان، ترجمه امير صالحي طالقانيهاي علمي براي ك دانستني»

 داني دانم كه مي مي
 شود؟ ه هرچه آب در آن بريزند، پُر نميآن چيست ك* 
 شود؟ بيشتر مي بردارند، آن چيست كه هرچه از آن* 
شهكند   ارتفاع زياد به زمي  بيفتد، نمي آن چيست كه اگر از* 

 شود؟ در دهان برود، شكسته مي اما اگر
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خهوريم امها در    كنهيم او را مهي   آن چيست كه ما تصور مي* 
 خورد؟ را مي حقيقت، او ما

دوزد اما خهودش   ي مردم لباس مي آن كيست كه براي همه* 
 ست؟هميشه برهنه ا

 آن چه كشوري است كه در پيشانيِ ما است؟* 
 آن چه كشوري است كه در چشم ما است؟* 
كمتر از همه، آن را به  آن چيست كه مال تو است اما خودت* 
 بري؟ مي كار
آن كدام حيوان درنده است كه انسان گهاهي سهرش را در   * 

 خورد؟ مي صبحانه
 ي بعد بخوانيد پاسخ را در شماره
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 نديديمخوانديم و خ
   آفهري   »پهدر    «ابا! ببي  چه نقاشي قشنگي كشيدم.ب»پسر

 «خهورد.  عل  مهي  يه گاو كه»پسر   «حاو چي كشيدي؟ پسرم!
 «كو؟ پس گاوه»پدر   «خورد.»پسر   «كو؟ هايش پس عل »پدر  
 «علفش را خورد و رفت.»پسر  
   اي  دومي  بهاره كهه اومهدي    كشي،  خجالت نمي»قاضي

چون هر روز  ؛شما كه بايد بيشتر خجالت بكشيد» دزد  «دادگاه.
 «اينجا هستيد!

   ادم بهرود، ديگهر از يه    ام هلّه هر وقت چيزي توي ك»اولي
همهه وقهت اسهت     پس چرا پول مرا كه اي »دومي   «رود. نمي
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ن آن پول رفت تهوي  چو»اولي   «اي، يادت رفته؟ قرض گرفته
 «ام! هلّجيبم، نه توي ك

   چهه راههي پهول     فتهه خهارج، از  بهرادرت كهه ر  »سعيد
آفري ، حهاو  »سعيد   «از راه نويسندگي.»رضا   «آورد؟ درمي
نويسد كه برايش  به پدرم نامه مي هر ماه» رضا  «نويسد؟ چه مي

 «پول بفرستد.
 خواهيم به  ما مي»امتحاناتش به دوستش گفت   افشي  بعد از

مه    صورت رمزي بهه  و به هاي مرا بپرس مسافرت برويم. نمره
اگر يك درس تجديد شده بودم، بگهو رشهيد سهالم     مثالً ;بگو

رساند. اگر دو درس تجديد شده بودم، بگو رشهيد و داداشهش   
  پيام براي افشهي  آمهد    بعد از چند روز اي» سالم رساندند.

 «د همگي سالم گرم خدمت شما دارند.ي رشي خانواده»
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   ه سرشهار از  بخور ك مزهخوش پسرم! بيا از اي  اسفناج»مادر
ترسم زنه    مادرجان! اآلن آب خوردم، مي»پسر   «آه  است.

 «بزنم.
 هاي ارديبهشت پاسخ چيستان

ي علي صفر  مرو، نمره تخم هيچ چون خواب است، نارگيل، نامه،
 شد اما ولي )نام يك پسر ديگر( بيست شد، كفش.


