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 بزرگي بابا يلدا در خانه
 بزرگ جمع شوند.اي باب خانه ي فاميل در رار بود همهشب يلدا ق

مراه با بوي چاي و هوا سرد بود، وقتي وارد شديم، هواي گرم ه
بزرگ نشسته آشپزخانه كشاند. مردها كنار باباسوي  ميوه ما را به

در كناار   ها هم كردند. خانم بودند و خاطرات شيرين تعريف مي
هااي   ن خاوراكي آوردن و چياد  بزرگ با سرعت سرگرممادر

بزرگ از چند روز قبل آماده كرده  مامان اي بودند كه خوشمزه
 بود.
 بزرگ جمع شديم، يكاي از  وقتي همه دور بابابزرگ و مامان    
 چقدر زياديم، كام پايآ آماده كاه    ما »هاي فاميل گفت:  بچه
 بزرگ او را بغل كرد،   مامان « همه فاميل دور هم جمع شوند. اين
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 «رست گفتي، مغز بادام!د»و گفت:  بوسيد
سال براي شب  بچه بوديم، يك ها كه ما قديم: »بزرگ گفتپدر    

خوب در آن هاي  كرديم زيرا هم خوراكي يلدا لحظه شماري مي
هاايي از شااهنامه تعرياف     شب فراهم بود و هم پدربزرگ قصه

گرفت و خالصه تا صاب    ي ما مي كرد، فال حافظ براي همه مي
دانيد كه شب يلادا   مي عزيزان من! حتماً گذرانديم. خوش مي

دقيقه،  هاي ديگر بلندتر است اما همين يك دقيقه از شب يك فقط
ايان   ها را دور هم جمع كند. در ي خوبي شده تا خانواده بهانه

ر كسي مشكلي داشاته  شوند و اگ جمع همه از حال هم باخبر مي
 «توانند به او كمك كنند. باشد، بقيه مي

خاواهم   چشمانم ميشما نور عزيزان من! از»گفت:  بزرگپدر    
اين ميهماني شب يلدا را زنده نگه داريد و از حال هام اافال   
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بعاد   «خير شويد. به ي شما سالمت و عاقبت نشويد. الهي كه همه
شاادي تاا    هم جاي شما خالي قصه و فال و خوردن خوراكي و

دنياا  قاد   بزرگ عزيازم،   صب  ادامه داشت. بابابزرگ و مامان
 تان داريم. دوست

 «قاصدك»
 دعاي درختان

 تايي درخت است چند
 ي ما ل كوچهاوّ

 ساكت و مهربانند
 اين درختان زيبا

 ها هم من به آنباز
 صب  زود آب دادم
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 كار ها از اين مثل آن
 من هم امروز شادم

 ها توي كوچه صب 
 شوم مثل باران مي
 روم مدرسه باز مي

 با دعاي درختان
 «منيره هاشمي»

 لحاف برف
 ننه سرما دوباره
 رسيد و پنبه آورد

 هايآ زمين را پنبه
 قشنگ و ديدني كرد
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 ها دوخت سپس با پنبه
 لحافي نرم و زيبا

 لحافآ را به كي داد؟
 پير تنها بيدبه 

 «احمد خدادوست»

 قطره جمع گردد قطره
از اسب و شتر خاود پاايين    ولين جاي مناسبي كه رسيدند،به ا

خوردناد و كماي    ماي  ودند و بايد ااذا آمدند. همه خسته ب
ي سفر خيلي سخت  ادامه كردند. بدون استراحت، مي استراحت
ل وّنه بودند. براي درست كاردن ااذا، ا  خيلي گرس ها بود. آن

كردناد. اگار هيازم نباود،      جماع ماي   بايد مقداري هيازم 
 كنند و بدون آتآ هم ذا آتآ روشن اتوانستند زير ديگ ا نمي
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 شد. اذا پخته نمي
بروياد و  » فرمودناد:  ( به همسفران خود9حضرت محمد )    

ها نگاهي به اطراف انداختناد و گفتناد:    آن «هيزم جمع كنيد.
و  ي آببا  جا سرزمين خشك و بينيد كه اين مي اي رسول خدا!»

 ( راسات 9ياران پياامبر )  «شود. علفي است و هيزم پيدا نمي
هااي   بيابان شد برعكسِ جا هيزمي ديده نمي گفتند، در آن مي

( باز هم سخن خود 9) مدينه كه پر از هيزم بود. پيامبر اطراف
م از شاما، هرچاه   برويد و هر كدا»را تكرار كردند و فرمودند: 

 «پيدا كرد بياورد.
به رسول  ها ( را گوش كردند. آن9مسلمانان حرف پيامبر )    

مند فه ها مي دانستند ايشان بهتر از آن خدا اعتماد داشتند و مي
( 9ن پيامبر )و براي حرف خود، دليلي دارند. هر يك از يارا
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 لشاما طارف   تا شايد هيزمي پيدا كنند. يكي بهسويي رفتند  به
صه هر كس به يك طرف رفات.  طرف جنوب و خال رفت، يكي به

بازرگ و درشاتي وجاود     در هيچ جاي آن بيابان، هيزم تقريباً
 دا كرد.هاي ريز و كوچكي پي شد هيزم نداشت اما مي

ي يك  اندازههاي كوچك را كه حتي به  مسلمانان، همان چوب    
( باه آناان   9كردند زيرا پيامبر ) چوب كبريت بود، جمع مي

دستور داده بودند هر هيزم كوچك و بزرگي را كاه يافتناد از   
هام   مشات و بعضاي  يك  وي زمين بردارند. بعضي به اندازهر

( باز 9و نزد پيامبر ) ر هيزم جمع كردندمقداري كمتر يا بيشت
هاي خود را در محلي كه باياد ااذا    ي هيزم گشتند. آنان همه

 شد، روي زمين ريختند. مي پخته
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شد  اند. كسي باورش نمي آنان ديدند هيزم زيادي جمع كرده    
همه هيزم وجود داشته باشد. وقتي كار  در آن بيابان خشك، اين

( باه آناان   9( تمام شد، حضرت محماد ) 9پيامبر ) ياران
دهام كاه    خواستم به شما نشاان  كار مي من با اين»فرمودند: 

 «شوند. طور جمع و زياد مي كارهاي خوب و بد هم همين
خود دادند و باه  ( درس بزرگي به ياران 9آن روز پيامبر )    
يازي  كوچك هر چ هاي كه چطور وقتي ذرهها نشان دادند  آن
نبايد كساي بگوياد   شود. پس  جا جمع شود، خيلي زياد مي يك

هم ياا چاون   د آن را انجام مي چون اين گناه كوچك است، من
 دهم. خيلي مهم نيست، آن را انجام نمي كار خوب اين
ساز است. در حكايات   زندگي هاي آموزنده و دنيا پر از درس    

(، از جمع شادن  9طره جمع گردد، ديديد كه پيامبر )ق قطره
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ها، مردم را باا چاه    هيزم ايجاد انبوهي از هاي كوچك و هيزم
 درس بزرگي آشنا كرد.

( در هيچ زماان و هايچ سارزميني، از    9حضرت محمد )    
ان و سااير مسالمانان،   آموزش دادن مطالب سودمند به ياار 

در  گونه كه خوانديد، ايشان حتاي  كردند. همان خودداري نمي
 يك بيابان خشك نيز وظيفه معلمي خود را انجام دادند.

 «قطره جمع گردد، وانگهي دريا شاود  قطره»المثل  جز ضرب    
رسااند.   ت كه همين معنا را ماي هاي ديگري هم هس المثل ضرب

و  «قطاره سايلي   اندك خيلي شود و قطاره  اندك»براي مثال، 
 .«شود ذره، پشم قالي مي ذره»

 «ابهري رضا حيدري غالم»
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 نوازندگان شهر
او را به ياك   خواهد االغ پيري باخبر شد كه صاحبآ مي روزي
خبر خيلي ترسيد و فارار كارد و    بفروشد. از شنيدن اين قصاب
ه به سگي رسيد كه صاحبآ او را راه افتاد. در را  طرف شهر به به
تصاميم  دليل پيري از خانه بيرون كارده باود. االغ و ساگ     به

اذا كار  ي ها مجبور بودند براي تهيه گرفتند با هم سفر كنند. آن
تواني عوعاو   توانم عرعر كنم و تو مي من مي» كنند. االغ گفت:

 «دهيم. تشكيل مي يك گروه موسيقي طوري اين ؛كني
ر باين راه،  راه افتادند. د طرف شهر به ها با خوشحالي به آن    

ها ملحق شدند. رفتند و رفتند تا هنگام  گربه و خروس هم به آن
. تا شهر راه زياادي ماناده باود   به جنگلي رسيدند. هنوز  شب
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باراي اساتراحت پيادا    طرف را گشتند تا جايي  طرف و آن اين
هايآ روشن بود، رسيدند. اين كلباه   چراغاي كه  كنند. به كلبه

 ي د خطرناك بود. دزدها در حاال تهياه  محل زندگي چهار دز
 اذايي خوشمزه بودند.

اي  تانآ آب افتاد. فكار كردناد و نقشاه   دهان االغ و دوس    
غ پريد و گربه پشت ساگ و خاروس   كشيدند. سگ به پشت اال

ر كارد،  عا گي با هم زدند زير آواز. االغ عرپشت گربه. بعد هم
قوقاو.   و خروس قوقاولي  ميو كردگربه ميو واق كرد، سگ واق

ي كلبه شكسات و   قدر گوش خراش بود كه پنجره صدايشان آن
اند، با ترس از كلباه   كردند ديوها حمله كرده دزدها كه فكر مي

 د و فرار كردند.بيرون پريدن
 ز بود اذا روي مياد و هرچه ااچهار نوازنده وارد كلبه شدن    
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اي شب، يكي از دزدها برگشات تاا   ه خوابيدند. نيمه خوردند و
و گوشي آب بدهد. االغ و دوستانآ خوابياده بودناد. دزد   سر

اق و رّهاي با  نه شد تا چرااي روشن كند. او چشموارد آشپزخا
زاال اشتباه گرفت و تا دست خود را باه  آتشي رنگ گربه را با 

 چشم گربه زد، گربه از جا پريد و تمام صورتآ را چنگ زد.
دزد خيلي ترسيد، خواست فرار كند كه سگ پاايآ را گااز       

اي او را باه   به االغ رسيد كه با جفتك جاناناه  نوبت گرفت. بعد
اما هنوز ماجرا تمام نشده بود چون خروس كاه   ؛هوا پرت كند

بياداد كارد:    و از خواب پرياده باود، شاروه باه داد     زهتا
طرف دوساتانآ   كشان به قوقو! دزد نعره قوقو، قوقولي قوقولي
كلباه زن   آن فرار كنياد، فارار كنياد، تاوي    »گفت:  دويد و

 هاي بلندش صاورت مارا چناگ زد.    جادوگري بود كه با ناخن
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جلوي در مردي ايستاده بود كه با خنجر تيزش پايم را بريد. بعد 
اش به پشتم كوبيد. از همه بدتر توي آن كلبه  با گرز چوبي اول

اولي! كاو آن   گفت: اولي نشسته بود كه به اول مي يك قاضي
 «كو؟او را بيار تو، كو آن ترسو؟  ترسو؟
ديگر هم قرض  پا داشتند، دو پاي دزدها اين را كه شنيدند، دو    

 ها پيدايشان طرف ار گذاشتند. رفتند و ديگر آنكردند و پا به فر
 نشد.

 «ترجمه محمد شمس»
 دمنه و  كليله

حكايت را از زبان ه و صّصد ق دمنه، كتابي است كه و  كتاب كليله
در  ها كند. اين حكايت هاي كليله و دمنه نقل مي دو شغال به نام

گي بهتار اسات.   هايي براي زند بر دارنده نكات اخالقي و راه
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دهد و از فريب  مي ها حوادث مختلفي رخ اگرچه در اين حكايت
بر بدي و  سر انجام نيكي اما ؛شود وگو مي ها گفت و نيرنگ و ظلم

 شود. پاكي بر زشتي پيروز مي
ي يكاي از   ب حدود دو هزار سال قبال باه وسايله   اين كتا    

ه شد. مردم هند كتااب  هند به زبان سانسكريت نوشت دانشمندان
هند گذاشتند از  نمي پر بها نگاه داشته بودند و را چون جواهري
كه يكي از افراد باهوش هند، آن را با آب پياز  خارج شود تا آن

آن را باه   گااه  كسي از نوشتن كتاب آگاه نشود. آننوشت، تا 
برد تا خطاو  آن آشاكار شاود و     ايران آورد و نزديك آتآ

 را منتشر كرد.اي از آن  نسخه
وشيروان پادشاه ساسااني، باه   دمنه در زمان ان و  كتاب كليله    

ي طبيب به زباان پهلاوي )زباان فارساي آن      ي برزويه وسيله
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ها بعد در زمان منصاور دوانقاي باه     . سالدوران( ترجمه شد
ترجمه شاد. در   مقفع از زبان پهلوي به زبان عربي ي ابن وسيله

پدر شعر فارسي( آن را ، رودكي )دوران حكومت احمد ساماني
در زماان بهرامشااه   در آورد.  صورت شعر فارساي  از عربي به
منشي اشعار رودكي را به زبان فارسي تباديل   ...اازنوي، نصر

كرد. او در هنگام برگرداندن شعر رودكي به نثر، مطالبي را به 
 كتاب اضافه كرد.

هايي از اين  ستانتوانيد دا ي ماهنامه مي هاي آينده در شماره    
 كتاب را به زبان امروزي بخوانيد.

 «فاطمه قيومي»
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 حواس ما
هاا   هاي ريزي وجود دارد كه به آن روي زبان، نقطه    چشيدن

هااي عصابي    گويند. در اين پرزها پايانه مي «پرزهاي چشايي»
 كنند. هاي گوناگون را حس مي وجود دارد كه مزه

شما به بوها حسااس هساتند.    هاي عصبي بيني پايانه    بوييدن
كنند. اگر بيني  هم كار ميبا حس بويايي و حس چشايي معموالً
هاا را   ي خاوراكي  علت سرماخوردگي گرفته باشد، مزه  شما به

 كنيد. خوب حس نمي
هاي عصبي داخل گوش  انواه صداها پايانه    شنويد؟ نه ميچگو
 ست:كنند. گوش از چند قسمت تشكيل شده ا تحريك مي شما را

 ف است. اين  اگشاد قي وش بيروني شبيه طرفاگوش بيروني: گ
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اي  از لولاه  كند. گوش مياني: صداها سمت، صداها را جمع ميق
كنند و در انتهااي   گويند عبور مي مي «مجراي گوش»كه به آن 

 برخاورد  «ي گاوش  پرده»به نام  اين مجرا به يك پوست نازك
گاوش داخلاي:    آورناد.  درماي  كنند و آن را به ارتعاش مي

تخوان آيد، ساه اسا   درمي ي گوش به ارتعاش هنگامي كه پرده
هاا را باه    ها ارتعااش  دهد. اين استخوان كوچك را حركت مي
كه در  ها به گوش داخلي كنند. ارتعاش مي گوش داخلي منتقل

 عصابي شابيه تاار قارار دارناد،      هاي آن نوعي مايع و پايانه
آورد.  هاا فشاار ماي   باه تار  كند و رسند. مايع حركت مي مي
 فرستند. ها پيام صداها را به مغز مي عصب
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  كند كه سر انسان به مغز اعالم مي قسمت تعادلي گوش    تعادل
 اگر بدانياد سارتان كجاسات،    در چه حالتي قرار گرفته است.

تان را طوري تنظيم كنيد كه با  بدن هاي ي قسمت توانيد بقيه مي
 آن متعادل باشند.

توانناد باراي    بسياري از جانوران ماي     هاي متحرك گوش
 هاا معماوالً   كت بدهند. انسانهايشان را حر دريافت صدا گوش

تان  گر خوب حواس هايشان را حركت بدهند. ا گوش توانند نمي
هايتان را تا حادودي حركات    توانيد گوش مي را متمركز كنيد،

 بدهيد.
به مغز  وست قرار دارند،در پ هاي عصبي كه پايانه    لمس كردن
زبر، نرم، صاف، محكام ياا    كنند كه اجسام داغ سرد، اعالم مي
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ي عصابي در   د. شما تعداد بسيار زياادي پاياناه  هستن آورددر
تان داريد. در قسمتي از بدن كاه   ها و زبان لب انگشان، كف پا،

ي كوچاك باعا     ي عصبي دارد، يك ضربه تعداد زيادي پايانه
 شود. درد زياد مي

هنگامي كه براي بدن مشاكلي پايآ   مفيد است،  درد واقعاً    
دهد و شاما خاود را از خطار     آيد، درد به شما هشدار مي مي

ي عصبي در  وه بر پوست، تعداد زيادي پايانهدهيد. عال نجات مي
ام بيماري به شاما  ها هنگ تان وجود دارد. اين عصب درون بدن
 دهند. هشدار مي

 «طالقاني ترجمه امير صالحي»
 گوطوطي سخن

 دهد. منقار  ده، زيبايي خاصي به او ميااين پرناي شاد اه رنگ
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طوطي، كوتاه و كمي خميده است. پاهاي قدرتمند طوطي به او 
هااي او   اما بال ؛ها باال برود راحتي از درخت كند تا به كمك مي

 تواند با سرعت زياد پرواز كند. كوتاه هستند و او نمي
 ي ايان زباان   وسيله دارد و به گوشتالو و كلفتيطوطي، زبان     
. او تواند صداهاي مختلفي را در حلق خودش تولياد كناد   مي
با كماي حوصاله    صداي انسان را هم تقليد كند. شما تواند مي
كه هار   يا اين «!خيربصب  »اد بدهيد كه بگويد: توانيد به او ي مي

 تشنه شد، شما را خبر كند. وقت گرسنه يا
مهرباااني بااراي  هاااي خااوب وهااا، پاادر و مادر طااوطي    

 ي هاايآ را در تناه   طوطي ماده، تخام  هايشان هستند. جوجه
ها از تخم بيرون بيايند،  گذارد و تا هنگامي كه جوجه درخت مي
اش  ي نر هم تا هنگامي كاه مااده   خوابد. پرنده ها مي روي آن
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ي نار   آورد. پرنده مي ها خوابيده است، براي او اذا تخم روي
براي يك دقيقه  گذارد تا را در دهان جفتآ ميحتي گاهي اذا 

 ها بلند شود. تخمهم كه شده، همسرش مجبور نشود از روي 
 «ترجمه نادر فاضلي»

 لرزه زمين
ها  خورد، شكاف و تكان مي كند وقتي زمين شروه به لرزيدن مي

 ؛آياد  هاي وسايعي در ساط  زماين پدياد ماي      و شكستگي
هاا   شاوند، پال   مي تخريبها  ريزند، جاده مي ها فرو ساختمان
هااي   شكساتگي  شوند. كن مي كنند و درختان ريشه ريزش مي
 هاا  ها و ريزش آن ر سط  زمين، سبب سست شدن سنگعظيم د
 شود. ها مي از بلندي

  دهند، امواج عظيمي هايي كه زير دريا روي مي ن لرزهازمي    
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سامت سااحل رواناه     سرعت زياد باه  آورند كه با وجود مي به
پوشاند.  سط  وسيعي از نواحي ساحلي را مي د و سيالبشون مي

 شود. اميده مين «اميسون» اين امواج عظيم اصطالحاً
 «ترجمه مجيد عميق»

 با هم فكر كنيم
گر حرف آخرش را بارداريم، ياك   آن كدام اذا است كه ا* 

 شود؟ ي اذايي مي وعده
 آيد؟ نمي آن كيست كه از گُل خوشآ* 
 جز سوزن و ميخ؟ چيز را دارد بهچيست كه تحمل همه آن * 
 آن چيست كه سياهآ تميزتر از سفيدش است؟* 
 شود؟ تر مي هرچه بيشتر بلند شود، كوچك آن چيست كه* 
 تواند بپرد. از جوي نمي تواند باال برود ولي از منار مي* 
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 آيد؟ زني و خشك درمي مي رَآن چيست كه ت* 
 «ها در ماه بعد پاسخ»

 زنگ خنده
  :دانستم كه پايآ   اگر مي»بيمار:  «ه مريضي داري؟چ»دكتر
 «آمدم. نمي شما
 ه روشن وّق اگر چراغ»گفت:  دوتا ديوانه به هم رسيدند، اولي

ام كه  كردي من ديوانه فكر»دومي:  «ري؟ كنم، از نورش باال مي
 «ه را خاموش كني، بيفتم پايين!وّبرم باال، تو چراغ ق

 دفعه يكاي از آن دو زد   يك د،دوتا ديوانه با هم نشسته بودن
يك جوك »گفت:  «خندي؟ مي چرا»زير خنده. آن يكي پرسيد: 

 «نشنيده بودم. باحال براي خودم تعريف كردم كه تا حاال
 اون  »دند. اولي: به هم رسي يك روز، دو تا ديوانه در يك شهر 
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، منهم مثل تو در اين شاهر  دانم نمي»دومي:  «ماهه يا خورشيد؟
 «اريبم.

 هزار درخت »و گفتند:  ه برقي دادندرّلوح يك ا به يك ساده
د و نشسات.  درخت را قطع كرد، خسته ش 996او  «را قطع كن.

ا را هم قطاع كان،   ه را روشن كن، اين چهارترّخوب، ا»گفتند: 
 «شود؟ هم مي مگه اين روشن»گفت:  «بعد استراحت كن.

 كنياد! به مان كماك   »اد و فرياد زد: يك نفر ته چاهي افت» 
مرد حسابي، آخر »شد، به او گفت:  مردي كه از كنار چاه رد مي

 «كردن نيست.ته چاه كه جاي گدايي 
 هاي آذر سخ چيستانپا

 ابر، چرخ، باد. ، گرگ،«ر»چراغ راهنما، حرف 


