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 كوچولوهاي گرسنه
اين بود: يك تصوير قابل توجه از زمستتان را  موضوع انشاي ما 

ها كه انشاهاي خود را  بچه الس توضيح دهيد. چند نفر ازبراي ك
براي مثال، يكي به خواندند، به مسائل مختلفي پرداخته بودند. 

برفي پس از بارش سنگين برف و ديگري بته   درست كردن آدم
نفر هتم   تعطيلي مدرسه و ماندن در خانه اشاره كرده بود. چند

به مزاياي برف براي كشاورزي و تتممين آ  و بترم متردم در    
 تابستان اشاره كرده بودند.

به نتام ستلي ي رستيد. او     ترين شاگرد كالس نوبت به آرام    
طور شتروع كترد:    ناي را «كوچولوهاي گرسنه»با نام  انشايش

 رف زيادي  ت، ما خوشحاليم چون بدرس مي فرا انتزمستوقتي »
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تتي بترف   كنيم. وق آدم برفي درست توانيم با آن و ميبارد  مي
شناستيم امتا    كند، سر از پا ن تي  سنگين، مدارس را تعطيل مي

توجته هستتيم. ايتن     بي بيشتر ما به يك عده از آفريدگان خدا
بسته، در زمستان نياز به ك ك دارند زيرا بته   كوچولوهاي زبان

 «ستند.گرسنه ه توانند غذا پيدا كنند و ه يشه مي سختي
گرستنه، پرنتدگان زيبتا و     كوچولوهاي»سلي ي ادامه داد:     

كنند.  كه در زمستان غذاي كافي پيدا ن يهستند  آوازي خوش
ي  كنيم، باقي مانده ها ك ك توانيم به آن به آساني مي ي ما ه ه

غذاهاي خود را برايشان بگذاريم و يك ظرف كوچك آ  را هم 
بتام قترار    ياط يا روي پشتت مناسب در ح براي آنان در جايي
 زهاي خود را  توانند نيا داشتني ن ي ات دوستدهيم. اين موجود
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 «ها برويم. كه به سراغ آن ي ما است بيان كنند اما وظيفه
بترد. از آن روز بته بعتد در     وفرانشاي سلي ي مرا به فكر     

 ، ميزبتان  حياط خانه، با يك ظرف دانه و يك ظرف آ ي گوشه
 سنه هستم.كوچولوهاي گر

 «قاصدك»
 خورد؟ كوچولو چي مي علي
 كوچولو تو كوچه علي

 خورد؟ كلوچه داشت چي مي
 هواي كوچه سرد بود
 برگ درختا زرد بود

 كوچولو پاي درخت علي
 نشست و خورد سرماي سخت
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 حالش خرا  شد افتاد
 گلي به آ  داد دسته
 شد؟ كلوچه شد، چي چي

 و رفت تو كوچه قل زد
 شيه گربه ديد و برد

 يه گوشه رفت و خوردش
 علي كوچولو يه گوشه
 ديد از درخت آويخته

 خوشه  انگور خوشه
 جا كه انگور بود اون
 ي زنبور بود لونه
 كوچولو خورد از اون علي
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 دونه  انگورِ دونه
 وزي زنبوراي وز

 يهو شدند ديوونه
 به سر و كولش پريدند

 يدندزَنيشش زدند، گ
 كوچولو كلك خورد علي

 كتك خورد!كلك نخورد، 
 پا شد و زود فرار كرد

 تونست هوار كرد تا مي
 كوچولو وقت فرار ليز خورد علي

 سرش به يك درخت نوك تيز خورد
 خسته و سر شكسته
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 با سر و دست بسته
 ور ور و از اون از اين

 رفت به سراغ مادر
 «شعباني ...ااسد»

 ريزه گنجِ خاله
 ريزه گنجي داره خاله

 گنج بزرگي داره
 ل خورشيدطاليي مث

 اي چون ستاره نقره
 
 رش ه يشه بازهدَ

 قفل و كليد نداره
 بخشه از اون هرچي مي

 شه جاش دوباره پر مي
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 ريزه تو گنج خاله
 نه نقره هست، نه طال
 توش پره از محبت

 و صفا و اميد مهر
 

 گنجي كه خاله داره
 يك دل مهربونه

 هركي كه دوست خاله است
 دونه رمزِشو خو  مي

 «نيا شكوه قاسم»
 شود پير، جوان مي

 كرد، يك مسل ان با اي ان   مي دينه زندگيتپيرزن كه در شهر م
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رود، به بهشت برود نه  كرد وقتي از دنيا مي ه يشه دعا مي بود.
( براي بهشتي 9هنم. خيلي دوست داشت حضرت مح د )به ج

دانستت ختدا دعتاي پيتامبرش را      زيرا مي ؛شدن او دعا كند
كرد، خيالش راحت  ( برايش دعا مي9) رپذيرد. اگر پيامب مي
 شد. مي
( برود و از ايشان بخواهد براي 9رفت نزد پيامبر )تص يم گ    

. براي ه تين، روزي ختدمت پيتامبر    بهشتي شدن او دعا كنند
بته بهشتت    اي پيامبر! دعا كن متن هتم  »و گفت:  ( رسيد9)

 «رونتد.  ن تي  پيرزنها به بهشت»( فرمودند: 9پيامبر ) «بروم.
و  بود كه اهل بهشت، ه ه جوان هستند ( اين9نظور پيامبر )م

كند و  از دنيا برود، خدا او را جوان مياگر كسي در حال پيري 
ي منظتور   امتا پيترزن درستت متوجته     ؛برد بعد به بهشت مي
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ت تتواند به بهش ن ي وقت  ( نشد. فكر كرد ديگر هيچ9)پيامبر
 برود. دلش گرفت و خيلي ناراحت شد.

( كه ناراحتي پيرزن را ديدند، با مهرباني 9رت مح د )حض    
اي كه در  مگر تو سخن خدا را نشنيده»ودند: لبخند زدند و فرم

 «سازيم. ا زنان بهشتي را دختراني جوان ميفرمايد: م قرآن مي
پيرزنهتا بته   »( فرمودند: 9پيرزن تازه فه يد چرا پيامبر )    

رد وقتي يك انسان پير ك مي تا آن زمان فكر «روند. بهشت ن ي
شود.  ارد بهشت ميطور پير و سالخورده و رود، ه ين از دنيا مي

فه يد كه هر زن يا مرد پير، پيش از رفتن به بهشت، جتوان   حاال
 خواهد شد.

اش افتتاد. شتوخي    وشحالي لبخندي زد و به ياد جوانيبا خ    
با حضرت مح تد   ( او را خيلي اميدوار كرد. سپس9) پيامبر
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اش برگشت.  با يك دنيا شادي به خانه ( خداحافظي كرد و9)
 ( حتي در مزاح نيز گاه به آموزش مستائل دينتي  9پيامبر )

باال خوانديد، رسول خدا  طور كه در حكايت پرداخت. ه ان مي
( با شوخي خود، يك آيه از قرآن را به پيرزن آموختند و 9)

 شنا كردند.هاي بهشت و زنان بهشتي آ ويژگي او را با يكي از
كردنتد،   ( با يارانشان شوخي متي 9طور كه پيامبر ) ه ان    

كردنتد. پيتامبر از    متي  ياران حضرت نيز با ايشتان شتوخي  
ي يارانشتان هرگتز ناراحتت     هاي دوستانه و عاقالنته  شوخي
زدنتد   مي جا، لبخند هاي به شدند. ايشان پس از اين شوخي ن ي

 د.كردن تشكر مي ها و به اين وسيله از آن
آيتا شت ا بتا    »دند: پرسي ( از يونس شيباني:امام صادم )    

امتام   «خيلتي كتم!  »وي گفتت:   «د؟كنيت  يكديگر شوخي مي
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است  زيرا شوخي از خوش اخالقي ؛گونه نباشيد اين»فرمودند: 
( 9كني. رستول ختدا )   تو با شوخي، برادر خود را شاد ميو 

 «كرد. ه كسي را شاد كند، با او شوخي ميبراي آن ك
 «غالمرضا حيدري ابهري»

 كوچولو آرزوهاي موش
كردنتد، چنتد بچته     متي  ي كوه زندگي دو موش كه در دامنه

رفتنتد و   سو مي سو و آن براي يافتن غذا به اين داشتند. آن دو
شغول بازي بودنتد.  ي كوه م غرو  در دامنه ها صبح تا موش بچه

و  دكتر  با برادران و خواهرانش بازي ن تي  ها موش يكي از بچه
موجود دوست باشم و بتازي   ترين خواهم با قوي مي»گفت:  مي
نشست و در مورد آرزوهتايش   اي مي گوشهه يشه در  او «كنم.

شد، ديد چنتد   جا رد مي كرد. روزي مرد دانايي از آن فكر مي
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ده است. اي ايستا حال بازي هستند اما موشي در گوشهموش در 
بار ديگر ه ان وضعيت گذشت،  مي جا چند روز بعد هم كه از آن

 مشاهده كرد. را
اي  عالقته »كوچولو گفتت:   جلو رفت و علت را پرسيد. موش    

شوم، آرزوي من اين است كته بتا   ها دوست  ندارم با اين موش
مرد دانا گفتت:   «رين موجود يعني خورشيد دوست شوم.ت قوي

امتا   «سي دوست شود كه مانند خودش باشد.هر كس بايد با ك»
اي »د گفت: و حرفش يكي بود. مرد دانا به خورشيكوچول موش

رين تت  د بتا قتوي  خواه مي كوچولو خورشيد بزرگ! اين موش
متن قتوي   » خورشيد گفت: «موجود كه تو هستي، دوست شود.

كه هر زمتان بخواهتد،   تر موجودي است  هستم اما از من قوي
 «نورم به مردم زمين برسد. گذارد آيد و ن ي جلوي من مي
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ابتر  »خورشيد گفتت:   «آن موجود كيست؟»نا پرسيد: مرد دا    
كوچولتو   ! اين موشاي ابر بزرگ»مرد دانا به ابر گفت:  «است.
ابتر   «رين موجود كه تو هستي، دوست شود.ت خواهد با قوي مي

است كه  هستم اما از من نيرومندتر موجودي من نيرومند»گفت: 
 دهد و متن  سو حركت مي سو و آن ، مرا به اينهر زمان بخواهد

 «آن موجود كيست؟»مرد دانا گفت:  «قدرتي در برابر او ندارم.
 «است.آن باد »ابر گفت: 

 كوچولتو  اي باد! ايتن متوش  »باد رفت و گفت: مرد دانا نزد     
ترين موجود كه تو هستي، دوست شتود. آيتا    خواهد با قوي مي

من نيرومند هستتم امتا   »باد گفت:  «او دوست شوي؟ حاضري با
ه در مقابل من ايستاده است و ندتر از من موجودي است كنيروم
آن موجتود  »رستيد:  مرد دانا پ «گذارد من حركتي بكنم. ن ي
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تكتان   آن كوه نيرومند است كه من قدرت»باد گفت:  «كيست؟
 «دادنش را ندارم.

 ي ا برداشت و نزد كوه رفت و خواستهكوچولو ر مرد دانا موش    
من بستيار قتوي هستتم امتا     »موش را به او گفت. كوه گفت: 

از قدرت من ترسي به خود راه  ترين موجود كسي است كه قوي
توانم او  ن ي سازد و اش را مي شكافد و النه مي دهد، دل مرا ن ي

كوه  «كيست؟ آن موجود»مرد دانا پرسيد:  «را از خود دور كنم.
 «آن موش است.»گفت: 

كنتي   فكتر متي  »كوچولو كرد و گفت:  به موشمرد دانا رو     
اه يتي هستي اما خداوند براي هر موجود، قدرت و   بي موجود
آن را  هاي مخصوص قرار داده كته موجتودات ديگتر    توانايي
طتور شايستته    ها به از آن توانايي بايد»ادامه داد:  او «ندارند.
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 كته ه يشته   ا در مسير زندگي موفق باشيم. ايتن استفاده كنيم ت
و  كنتد  شكلي را حل ن تي آرزو كنيم جاي فرد ديگري باشيم، م
نيروي فكتر،  شود پس بايد با  آرزويي است كه هرگز انجام ن ي

را پتذيرفت و   كوچولو حرف مرد دانتا  موش «آينده را بسازيم.
ها بازي كرد و از افكار  برادران و خواهرانش رفت و با آن كنار
 ت برداشت.و درازي كه هيچ ارزش نداشت، دس  دور

 «فاطمه قيومي»
 جانوران يخ و برف

ي زمين، دريايي بزرگ، كم ع ق و بسيار  ي ش ال كره در منطقه
دارد. ايتن اقيتانوس    ش الي قترار  به نام اقيانوس منج د سرد

خ شناور به قطر متوستط پتنج تتا    ي بزرگ از ي پوشيده از توده
 هتاي  هاي اطراف اين اقيانوس، قست ت  متر است. سرزمين هفت
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مناطق وسيع و  ش الي آسيا، آمريكاي ش الي و اروپا است. اين
تان كوتاه تندرا، شوند. در تابس ناميده مي «تُندرا»بدون درخت 

ي  ي مركزي اقيانوس، تتوده  و در ناحيه شود هوا ك ي گرم مي
 هاي يخ بته يكتديگر   پاييز، توده شود ولي در فصل يخ ذو  مي

 گيرد. ن تندرا را فرا ميان شديدي سرزميپيوندند و يخبند مي
ف، تر براي دوري از يخبندان و بتر  انوران بزرگبسياري از ج    
جتانوراني كته    كننتد.  سوي مناطق جنوبي مهتاجرت متي   به

 كنند. و ناگواري را تح ل مي مانند، شرايط سخت مي
تان كوتتاه قطتب شت ال    اين پرنده در تابس    ي قطبي چلچله

ي زمين پرواز  ي ديگر كره ني ه سوي كند. سپس به توليد مثل مي
. ذيه كندجنو  استراحت و تغتابستان بعدي در قطب  كند تا مي



 18 

اييز، دوباره به قطب ش ال بتاز  ي قطبي با شروع فصل پ چلچله
گردد. هيچ موجود ديگري هرساله چنين مستافت دوري را   مي

 كند. طي ن ي
طق بته منتا  غازهاي برفي زودتر از ساير پرندگان     غاز برفي

 جتا  دن هوا در آنگرم ش روند تا با ش الي آمريكاي ش الي مي
اند و طول منقتار تتا    قوي و فربه ها پرندگاني تخم بگذارند. آن

رسد. غازهاي برفي در اواختر   مي شان به هفتاد سانتي تر دهان
كنند تا زمستان را در ستواحل   مي سوي جنو  پرواز تابستان به

 تر بگذرانند. گرم
 «ه ابراهيمي و مهرزاده مينانژاديقترجمه صد»

 كنيم؟ ميچگونه حركت 
 ا،  ته هتاهيچتت كنيد كه متركتتوانيد ح ش ا به اين دليل مي
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 كنند. كار مي هاي ش ا با هم ها، مغز و عصب استخوان
استتخوان   211يش از بندي بدن بت  استخوان    بندي استخوان

كند بلكه  ش ا ك ك مي بندي نه تنها در حركت به دارد. استخوان
و فرو بريتزد،   كه بدن ش ا شكل خودش را از دست بدهد از اين

هاي ديگر  ها از قس ت كند. عالوه بر اين، استخوان جلوگيري مي
هتاي   عنوان مثال، استتخوان  كنند. به تان نيز محافظت مي بدن

هتا هتم از    مهره ها از قلب و شُش و ستون دنده ج ج ه از مغز،
 كنند. محافظت ميش ا  هاي مسير عبور عصب

 «لفصَت مَ»رسند،  هم مي به محلي كه دو استخوان به    ها مفصل
توانند حركت كنند.  ها مي ها به ك ك مفصل گويند. استخوان مي

 كرديد. به سختي حركت مي اگر زانوي ش ا مفصل نداشت،
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محكم و خم شتدني بته نتام     ي تارهاي ها به وسيله استخوان    
هتاي كوچتك    ها بالشتك . بين استخواناند به هم متصل «رُباط»

هتاي شت ا را    مخصوص استخوان غضروفي وجود دارد. مايعي
ها غضروف نداشتت و چتر     كند. اگر استخوان روغنكاري مي

 شد. هم ساييده مي نبود، به
هيچه پوشيده شتده  بدن از ما بندي ت ام استخوان    ها ماهيچه

، «زردپي»نام  به محك ي ي تارهاي وسيله ها به است. اين ماهيچه
 اند. ها وصل شده به استخوان

ي پا قرار دارد. اين زردپتي   ي بدن در پاشنهترين زردپ بزرگ    
رسد ولي استخوان نيست.  مي تا حدودي شبيه استخوان به نظر

 رود. را فشار دهيد، فرو مي اگر آن
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هاي عصتبي   ها پايانه ماهيچه    كند؟ ها چگونه كار مي ماهيچه
ها  حركت كنيد، مغز به اين عصب خواهيد گامي كه ميدارند. هن
 گويد كوتاه و منقتب   ها مي پيام به ماهيچه فرستد. اين پيام مي

 كشند و به حركت ها را مي كار، استخوان ها با اين شوند. ماهيچه
 با هم جفت هستند. هنگامي كته  ها آورند. بيشتر ماهيچه درمي

شود. هنگامي  زاد ميجفت آن آ شود، ها منقب  مي يكي از آن
شتوند و   تر مي تر و سخت ضخيم شوند، ها منقب  مي كه ماهيچه

ها را ببينيد و بتا دستت    توانيد برجسته شدن آن ش ا مي گاهي
 ل س كنيد.

 «ترجمه امير صالحي طالقاني»
 ويشرايط جَ

 ا آس ان  تاست يا آنكه ابره امروز هوا چگونه است؟ هوا آفتابي
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بارد. وضتعيت جتوي    هم باران يا برف مياند؟ شايد  پوشانده را
سرد يا گترم، مرطتو  يتا     ؛م كن است اتفام بيفتد گوناگوني

اشتي  خشك، بادي يا آرام. ه ه اين تغييرات در شرايط جوي، ن
اي از هوا كه اطتراف   هايي است كه در جو زمين )اليه از پديده

 دهد. گرفته است( روي مي ي زمين را در بر كره
صورت است كته آ  دريتا    به اين تشكيل باران داستان    باران
آ  صتورت بختار   بته  شتود و  خورشيد، گرم و تبخير مي توسط
كند. بختار   خار آ  را در جو زمين پراكنده ميآيد. باد ب درمي

شود و به شكل قطترات   سرد و متراكم مي آ  در ارتفاعات جو،
 ي ابر را چسبند و توده هم مي به آيد. قطرات آ  ريز آ  درمي

   وا باز هم سردترتو، هتات باالتر جتدهند. در ارتفاع تشكيل مي
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صورت باران  شوند و به مي تر شود و اين قطرات آ ، سنگين مي
 بارند. مي بر زمين
 اگر يك وان ح ام را با آ  داغ پر كنيد، ابري    بسازيدباران 

ز شود. اگر بخار آ  با سطح يك چيت  از بخار آ  به هوا بلند مي
ي پنجره ت اس پيدا كند، سرد  نند سطح يك آينه يا شيشهسرد ما

آيد. اين پديتده   درمي شود و به شكل قطرات آ  و متراكم مي
به ارتفاعتات جتو   ه ان چيزي است كه در اثر صعود بخار آ  

 دهد. روي مي
 «ترجمه مجيد عميق»

 بگو چيست
 لو نيست.آاست و گردو نيست، زرد است و زرد گِرد 
 ك پا ايستاده است.ه يشه روي ي 
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 كند. نگاه ن ي رود، پشت سرش را هرچه مي 
 .چهار برادرند و فقط يك كاله سرشان است 
 آيد؟ رود و سفيد مي آن چيست كه زرد مي 
 آن چيست كه يك پا دارد و يك چشم؟ 

 «ي بعد ها در شماره پاسخ»
 بخند و بخندان

ر كته  دخترم! اسفناج بختو »يك روز مادر به دخترش گفت:  ☺
دختتتر:  «خاصتتيت دارد چتتون استتفناج آهتتن دارد.خيلتتي 

 «ام، نكند زنگ بزنم! خورده جان! تازه آ مادر»
كرد. رفت گشت، برايش كار پيتدا   شخصي ساعتش كار ن ي ☺

 كرد!
 : دومي «ايد. دلي من نشستهتببخشيد، ش ا روي صن»اولي:  ☺
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بلته چتون بستتني    » اولتي:  «تواني حرفت را ثابت كني؟ مي»
 «ام را روي آن صندلي، جا گذاشته بودم! قيفي
ه و خورد ي ما ك روز توپم را شوت كردم، رفت كرهي»اولي:  ☺

پس آن تتوپي كته    عجب!»دومي:  «توي سر يك نفر و برگشت.
 «سرم، تو شوت كرده بودي؟خورد توي 

بود. مسافري عصباني بته   وغلش اتوبوس طبق مع ول خيلي ☺
آقا! م كتن استت   »، گفت: ودكه پهلويش ايستاده ب آقاي چاقي
دهم، دارم  ن ي هل»مرد چام با اوقات تلخي گفت:  «هل ندهيد!
 «كشم. نفس مي

 «زنه. قدر به تخته سياه مي اين سعيد، چرا معلم ش ا»جالل:  ☺
آمتوزان چشتم    كته متا دانتش    معلوم است! براي اين»د: سعي

 « نخوريم!
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 «خواست جاي چه كستي بتودي؟   خسرو، دلت مي»سعيد:  ☺
 «چترا جتاي متن؟   »عيد با تعجب پرسيد: س «جاي تو.»خسرو: 
 «ست نازنيني مثل خودم داشته باشم.كه دو براي اين»خسرو: 

دومتي:   «كتنم؟ كتار   چه اگر تلويزيونم روشن نشد،»اولي:  ☺
 «دو، هلش بده! بگذار كانال»
كيلتو شتكر هتم     خواست بره خارج، با وسايلش ده يكي مي ☺

جتوا  داد:   «بري؟ مي كرها را كجااين ش»برداشت. پرسيدند: 
 «ام غربت خيلي تلخ است! شنيده»

 هاي دي پاسخ چيستان
سياه مدرسه، هواپي تا،   تخته بان، الستيك ماشين، شامي، دروازه

 مورچه، خ ير و نان.


