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 راي بهار دست بزنيد!ب
هها   و در راه خانه بوديم. يكي از بچهه مدرسه تعطيل شده بود 

تكاني! بهه خانهه    باز ماه اسفند رسيد و كارِ خانه خدايا!»گفت: 
ريزنهد كهه بايهد     ترها يك عالم كار روي سرم مي برسم، بزرگ

انجام دهم. بايد بروم چيزهايي براي مادر بخرم. بعد به خواهر 
بابا هم بهراي   تميز كردن آشپزخانه كمك كنم. اگربزرگم براي 

ها كمك الزم داشته باشد، من بايد كنار دستش  تميز كردن شيشه
 اصالً باشم! پس من كي بايد بازي كنم؟ كي تلويزيون نگاه كنم؟

وقت زنهدگي   ماه اسفند و خانه تكاني نبود؟ آنشد اگر  چه مي
 «نه كار!اش بازي و تفريح بود  چقدر خوب بود چون همه

 ي   گيري؟ همه چقدر سخت مي: » فتشهامتي رو به او كرد و گ    
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عكس تهو،  دهم اما من بر مي اين كارها را من هم در خانه انجام
تكاني را كه ديگهر نگهو    خانه ماه اسفند را خيلي دوست دارم!

كنهيم،   و بابا جاي بعضي چيزها را عوض ميچون همراه مامان 
شهدن   جا بهوي تميهزي و شسهته    همه كنيم، خانه را زيباتر مي

خهارر   هها بهه   قهدر از مها بچهه    تازه مامان و بابا آندهد. مي
اي كهاش هميشهه    كنند كه نگو و نپرس! تشكر مي هايمان كمك

 «داد! عيد بود و همه چيز بوي نو شدن مي
آلود و خسهته اسهت    نژاد كه هميشه در كالس خواب لطانس    

خسهته   خهوب مها ههم   پس كي بايد استراحت كنهيم؟  »گفت: 
تو چقدر »ساختگي كشيد و گفت:  ي صابريان خميازه «شويم! مي

تنبلي! از پرندگان ياد بگير، ببين نزديك بهار چقدر شاد هستند 
دگان كم داريم؟ به قهو   پرن خوانند! ما چه چيزي از و آواز مي
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ترها بهار، فصل زنده شدن و نو شدن ربيعت اسهت   بعضي بزرگ
فكرهاي نو در سرمان بپروريم و  س نو بپوشيم،پس ما هم بايد لبا

حهاال كهه   »بعد يكي گفت:  «زيم.فكرهاي فرسوده را بيرون بري
 «و سا  جديد، دست و جيه  و ههورا!!   رور شد، براي بهار اين
 خانم! دوستت داريم.بهار

 «قاصدك»
 كوچولو و شترمرغ علي
 كوچولو تو خونه علي

 يه آغلي ساخته بود
 اش را بزبز قندي

 آغل انداخته بود تو
 خواست بره دوباره مي
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 براش علف بياره
 كوچولو رفت سوي دشت علي
 جا گشت و گشت جا و اون اين

 از گل و سبزه هرچي ديد،
 يه بقچه چيد

 بقچه رو برداشت و شاد
 دوان راه افتاد دوان

 گشت وقتي كه داشت برمي
 توي دشت

 اي ديد يه مرغ گنده
 دويد كه مثل يك بچه شتر مي

 كوچولو، علي
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 هستي؟ كي»پرسيد از او: 
 «هستي؟   چيبه دنبا

 منم، منم شترمرغ»
 رم به لونه دارم مي

 جا اومده بودم اين
 «دنبا  آب و دونه.

 كوچولو گفت به او: علي
 اي شتر مهربون»

 «مرا سوار كن ببر
 شتره جواب داد به او

 «يه مرغم پسر!»گفت كه: 
 «بپر!»كوچولو گفت:  علي
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 «پسر!شترم من »گفت: 
 رو كه گفت راه افتاد اين

 دويد و رفت مثل باد
 كوچولو، دنبا  او علي

 بقچه رو برداشت و دويد
 اش رسيد رفت و به خونه

 «اسدا... شعباني»
 پخت ريزه نون مي خاله
 پخت ريزه داشت نون مي خاله

 پخت براي مهمون مي
 توي تنور خونه

 پخت لواش و تافتون مي
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 خالي از راه رسيد خا 
 كشيديد و بوبوكش

 يواش اومد، دزدكي
 اي از نون چشيد لقمه
 ريزه چوبي برداشت خاله

 ش بدو اون بدو، گربه
 زد به گربه رو مي چوب

 «آخ، ميو!»گفت:  گربه مي
 مي بلند شددود و دَ

 نون تو تنور سوخته شد
 ريزه چوب رو انداخت خاله

 پاش به زمين دوخته شد
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 خالي شد پشيمون خا 
 از كار اشتباهش

 فت كه ببخشيد خالهگ
 با چشماي سياهش

 «نيا ه قاسمشكو»
 ي گرگ توبه

به پاكي مشهور بهود. او   كرد كه در روستايي مردي زندگي مي
و هم از انجام كارهاي بد دوري داد  خوب انجام مي هم كارهاي

كرد ديگران را به انجهام كارههاي    كرد و همواره تالش مي مي
بد باز دارد. چهون او بهه   كارهاي  خوب تشويق كند و از انجام

كهرد،   داد عمهل مهي   زد و پندهايي كه مهي  هايي كه مي حرف
 هايش در ديگران تأثيرگذار بود. حرف
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اي را  گذشت. گرگ گرسهنه  مي روزي مرد پارسا از صحرايي    
هاي گرگ  كرد. مرد از چشم جا عبور مي به سرعت از آن ديد كه

رو  رد. از ايهن ميد قصد مردم آزاري داو از سرعت حركتش فه
داني ظلهم و   اي گرگ! مي»ت: صدا زد و گف جلو رفت، گرگ را

ستم كردن كار بدي است و خدا ههم مهردم آزاري را دوسهت    
ند؟ اگر تها  بي را مي و ستمگر سر انجام مجازات كارهايش ندارد

و ديگهر بهه    اي، از كارهايت توبه كن كنون به كسي بدي كرده
 «كسي آزار نرسان.

را قطه  كهرد و    راي رفتن عجله داشت، سخن مردگرگ كه ب    
كنم سخنانت را مختصر بيان كن زيرا عجلهه   مي خواهش»گفت: 

توانم صهبر   ي مهمي برايم پيش آمده است و نميدارم و كار خيل
خواهي  رسم تا هرچه مي كنم. كارم كه تمام شد، خدمت شما مي
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 گاه شروع كرد به دويدن. مهرد پارسها   آن «مرا نصيحت كني.
 «ريهد؟ كار مهمهي دا   حرف من هنوز تمام نشده مگر چه: »گفت

گله گوسفندي وجود دارد كهه در   در اين نزديكي»گرگ گفت: 
ترسم اگر دير برسم، گله را ببرند و  غذا خوردن هستند. مي حا 

بخورم امها فرصهت    فرصت نداشته باشم گوسفندان را بگيرم و
 «ي نصيحت شنيدن، هميشه وجود دارد.برا
ن مرا ببهي »گرگ اين را گفت و رفت. مرد پارسا با خود گفت:     

از كارهاي زشت بهاز   خواستم با نصيحت كردن، گرگ را كه مي
تواني،  تا مي كه تنها راه تربيت گرگ آن است كه دارم در حالي

 «ي گرگ مرگ است. اند توبه او را بزني. از قديم گفته
ه باشد و فرق كهار  پذيرد كه فكر و انديشه داشت كسي پند مي    

 ، در مورد آن   د را بداند و اگر كسي او را اندرز دادهو ب خوب
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 راه درست را انتخاب كند. بينديشد و
 «اطمه قيوميف ليله و دمنه، تلخيصك»

 ارزش ميهمان
آن روز در ده، كدخدا  گذشت. روزي بهلو  از دهي غريب مي

اش  خانهه  را به يك ميهماني باشكوه ترتيب داده و تمام اهل ده
اش را به  هاي تميزي پوشيد، گيوه دعوت كرده بود. بهلو  لباس

او كه ميهماني  ي كدخدا رفت ولي ديد كسي به خانه پا كرد و به
پايين مجلس نشست  غريب است، توجهي ندارد. بهلو  ناچار در

 به دستش رسيد و خود را سير كرد. اي غذا و به سختي لقمه
دامهه داشهت. بهلهو  لبهاس     ني افرداي آن روز هم ميهما    

ي  ي رفت. وقتي بهه خانهه  تهيه كرد و به همان مهيمان زيباتري
اهل ده با عجله از جاي خود بلنهد شهدند و بهه     كدخدا رسيد،
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مانان صبر كردند تها  احترام او ايستادند. هنگام ناهار، تمام ميه
دسهت   شروع كند، بعد بقيه محترم ميهمانيعنوان  او  بهلو  به

 خوردن شوند. كار به
از غهذا برداشهت و درون    بهلو  بالفاصله يك مالقه بهزرگ     

به يكديگر تنه  آستين خود ريخت. ميهمانان متعجب، خنديدند و
ميهمهان  »به بهلو  نزديك شهد و گفهت:    زدند. كدخدا نگران

جوري تلف  ذاي ما خوشت نيامده كه آن را اينعزيز! شايد از غ
خيلهي خوشهمزه    جان شما! اتفاقاً نه به»بهلو  گفت:  «كني! مي

بار با لباس معمولي آمدم و كسي بهه مهن اعتنها     است. من يك
اين لباس گرانبها، همه  نكرد و فكر كردند گدا هستم اما امروز با

گذاشهتند.   من شخص مهمي هستم و به من احتهرام  فكر كردند
 «يد غذا بخورد، نه من!پس لباس نو با

 «محمد شمس»
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 دارند!ها سواد ن گنجشك
 از جاده اصلي، يك راه باريك و فرعي بود كه به ده كوچك مها 

پست بود. مأمور ديگري كهه   عمويم در ده، مأموررسيد. پسر يم
آورد، بايد تمهام رهو  راه فرعهي را از     را به ده ما مي ها نامه

كرد. اين بود كه پسر عمويم تصهميم   ده ري مي جاده اصلي به
جاده فرعي نصب كند تا مأمور ابتداي  گرفت صندوق بزرگي در

 را ري كند. مسيرپست مجبور نشود تمام آن 
مويم هر وقت صندوق پسهت را بهاز   از آن روز به بعد، پسر ع    
هاي نمد  هاي ريز، تكه چوب پر از پنبه، رشته، خاشاك، كرد، مي

اش سر رفت و  پس از چند روز، پسر عمويم حوصله و پارچه بود.
 مه، در جاي نا پست به چرا مأمور: » و گفتصندوق را به شهر برد 
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او براي ثابت كردن حرفش،  «ريزد؟ صندوق ما اين چيزها را مي
نامهه ههم    صندوق را روي پيشخوان پست خالي كرد. البته چند

 ي چندين جوجه گنجشك! به اضافه ريزها بود،  الي آن خورده
ها درسهت   يم گرفته شد چند النه براي گنجشكاين، تصمبنابر    

نصب كردند كه صندوق پست به  را به همان چوبي ها كنند و آن
 آن نصب شده بود اما باز هم پسر عمويم هر وقت صندوق را بهاز 

ي پرنده شبيه بود تا صندوق پست. پس از  كرد، بيشتر به النه مي
مشورت با كدخدا تصميم گرفته شهد روي صهندوق بنويسهند:    

. روي «ي پرنهده  النهه »يسند: ها بنو و روي النه «صندوق پست»
اي  گذاري هر پرنده تخم»ين جمله را هم نوشتند: صندوق حتي ا

 «ر صندوق پست، پيگرد قانوني دارد.د
 دا  ه. كدخ دوق همان بود كه بودهبا اين حا  باز هم وض  صن    
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ي سهختي   جملهه  خيلهي  «پيگرد قانوني»ي  عقيده داشت جمله
ي ده حتي آقا معلم، كلمات است. اين بود كه به كمك باسوادها

ي شهما   النه» هاي ديگري را انتخاب كردند. براي مثا : و جمله
 اكيهداً »يها:   «جا مراجعه كنيهد.  به آن ي باال است، لطفاً ربقه
ورود ههر  »يا:  «شويد. ع است، پارك نكنيد وگرنه پنچر ميممنو

 «ممنوع است. اكيداً نوع گنجشك به صندوق پست
گيري جمعي بهه ايهن    ! عاقبت در يك تصميما نشد كه نشدام    

از آن روز بهه بعهد    ها سواد ندارند! كه گنجشك نتيجه رسيدند
ها را  كند و نامه مأمور پست تصميم گرفت راه فرعي را تا ده ري

ها هم به كار قبلي خود ادامه دادنهد و   خودش بياورد. گنجشك
 به اين ترتيب صندوق پست را صاحب شدند.

 «ييرفيع ضيامحمد»
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 حيوانات در قطب
سفيد خهود در يهخ و    باًاين خرس با پوست تقري    خرس قطبي
كند. بيشتر  پنهان مي ي قطب شما  به خوبي خود را برف منطقه

كننهد   شت، از برخي گياهان نيز تغذيه ميها عالوه بر گو خرس
جا كه در محل زندگي خرس قطبي، گياهان بسهيار   ولي از آن

قطبي  هاي فقط گوشتخوار است. خرس اين جانوراندك هستند، 
از  كنند. با اين حا ، برخي ها تغذيه مي اهيها و م بيشتر از فُك

 ماندهپسه  دنبا  هاي زباله به ها در ارراف شهرها و گودا  خرس
 گردند. غذاها مي

 411و وزنش به بهيش از  متر  رو  بدن خرس قطبي نر به سه    
 رس  هترند. خ وچكاي ماده كمي كهه رسد. خرس كيلوگرم مي
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اواسهط   كنهد و  ساحل برفي، غاري حفهر مهي   قطبي مادر در
ه آورد. مادر همهرا  دنيا مي جا يك يا دو نوزاد به زمستان در آن

ر رو  اين مهدت ،بها   ماند و د نوزادانش دو ماه در اين غار مي
 دهد. ي چربي بدنش به زندگي ادامه مي سوزاندن ذخيره
بها مكهاني كهه در آن     سهب اين جانور متنا    خرگوش قطبي

ان و خرگهوش  خرگوش تندرا، خرگوش كوهست كند، زندگي مي
ت ايهن  در فصل تابسهتان، پوسه   شود. صحرايي نيز ناميده مي
مين دليهل بهه آن   به ه آيد مي آبي در-خرگوش به رنگ سبز
ش قطبي از انهواع گياههان   گويند. خرگو خرگوش آبي نيز مي

 ت.ها فعا  اس كند و بيشتر شب تغذيه مي
 «يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادترجمه صد»
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 درون سرِ شما
گر بهدن را در دسهت دارد و كهاري    هاي دي غز كنتر  قسمتم

كمهك مغهز    بهه  ها با هم هماهنگ كهار كننهد.   آن كند كه مي
تهوانيم   مي كنين. با مغز افتد، حس مي چيزهايي را كه اتفاق مي

 فكر كنيم، ياد بگيريم و احساس كنيم.
هاي بدن  ي قسمت ها با همه ي عصب مغز به وسيله    عصابامغزو

هاي تلفن هستند.  ها تا حدودي مثل كابل دارد. اين عصبارتباط 
 شوند. مي از مغز خارج يا به مغز واردها، ها از راه اين عصب پيام

شوند،  ها منتقل مي هايي كه در عصب پيام     ي بدن هتالكتريسي
 «ي عصبي تكانه»هاي الكتريكي  يانجر الكتريكي هستند. به اين

گويند. عصب آرنج شما خيلي نزديك به سطح پوست قهرار   مي
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تهان احسهاس    خوردن به آرنهج   ردي كه هنگام ضربهدارد. د
سهرعت   بهه  هاي عصبي ي عصبي است. پيام كنيد، يك تكانه مي

 ها را حس كنيد. توانيد آن نمي كنند و معموالً حركت مي
مهن  »كنهد:   بينند، مغز فكر مي مي يوه راها م چشم    يادگيري

مغز بهه دسهت پيهام     «زه هستند.ام، خوشم ديده ها را قبالً آن
نهد تها يهاد    ك مغز به شما كمك مي «ها را بردار. آن» دهد: مي

فرسهتد،   كند و مي مي هايي را كه دريافت بگيريد. مغز تمام پيام
قبلهي،   هاي كند. شما با به خارر آوردن پيام مي مرتب و ذخيره

 فهميد. هاي جديد را مي معناي پيام
 با يك نوع پيام سر قسمت از مغز، هر    هاي مختلف مغز قسمت
 ي چيزي در هي دارد كه هنوز كسايهه غز قسمتهدارد. م و كار
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ها مربهوط بهه فكهر     اين قسمت داند. احتماالً ها نمي ي آن باره
 خارر آوردن و بحث كردن هستند. كردن، به
هايي را  خواب ديدن، دليل اتفاق ممكن است هنگام    خوابيدن
مغز شما حتي زماني كه خواب  تان افتاده است، بفهميد. كه براي
كهار، ضهربان    دهد. مغز با اين كار خود ادامه مي نيز به هستيد
كنهد و هضهم    تان را كنتر  مي كند، تنفس تان را تنظيم مي قلب

 دهد. غذاها را ادامه مي
 «طالقاني يترجمه امير صالح»

 در آسمان چه خبر است؟
شود و در  دتر ميي ابرها، هوا سر در ربقات فوقاني توده    برف

 به   آيد. ذرات يخ بخار آب به شكل بلورهاي يخ درمي اين ناحيه
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هنهد. وقتهي   د چسبند و بلورهاي برف را تشكيل مي يكديگر مي
 بارد. ي كافي سنگين شوند، برف مي بلورهاي برف به اندازه

 پس از يك هواي بسهيار گهرم، احتمها  وقهوع        برق و رعد
 وجهود دارد. ابرههاي سهياه، آسهمان را     تندري هاي روفان
. ارنددبار الكتريكي بسيار قدرتمند  پوشانند. اين نوع ابرها مي

 رسند يا به سهطح زمهين نزديهك    مي هم كه اين ابرها به زماني
دههد كهه    ي الكتريكهي روي مهي   ها تخليه شوند، بين آن مي
شود. ايهن   ه نمايان ميتاي عظيمي از الكتريسيه صورت جرقه به

شود. وقوع برق در  مي هاي نوراني، برق )صاعقه( ناميده جرقه
 اثهر ايهن   كنهد. در  ارراف را گرم و منبسط مي آسمان، هواي
 يا  «دهرع»شود كه آن را  دايي شنيده ميه، ص انبساط ناگهاني
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 ناميم. ش آسمان ميهمان غرّ
وقتي خورشيد منارقي از سطح زمهين را      وزد؟ ا باد ميچر
كند. ايهن   را گرم مي كند، زمين نيز هواي باالي سرش مي گرم

ند اما در عوض هواي سهرد  ك به سمت باال صعود مي هواي گرم
وارد  آيد و بر سطح زمهين فشهار   تر است، پايين مي كه سنگين

 وجهود  ر اثر بهه شود. بنابراين، د كند تا جايگزين هواي گرم مي
آيد كه به  ف در فشار هوا، هوا به حركت درميآمدن اين اختال

 شود. گفته مي «باد»آن 
 «ترجمه مجيد عميق»

 از دوستت بپرس
 آن چيست كه مورچه دارد اما مار ندارد؟ 
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 شكم داره، قلنبه، بهرات   در داره و دسته، روي اجاق نشسته
 پزه با گوشت و دمبه. مي شام
 به سر، قدش بلنده، تنش مرواري بنده، قباش  خودش كاكل

 سبزه و تازه، روي برجي درازه.
 يك پا، به ماشهينا ايسهت    با سه تا چشم رنگي، ايستاده روي
 ده، سرِ خيابون ما. مي
 ريهزه   اشهك مهي   هاي تاريك، چيك و چيك و چيهك  شب
 روزه.روز دو عمرش يه سوزه، مي
 َنردبوني زير پاشه. هميشه لق لق، تلق لق لق صداشه قَتل 
 قُل و قُهل و قُهل    كنار چاي و قنده، دست به كمر كالبه به سر
 خنده. مي

 ها در ماه فروردين پاسخ
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 شاديِ اسفندي
 رهور تلگهراف زد: مهن     پسري از سربازي براي پدرش اين

من تراب، وضه   » پدرش هم در جواب گفت:» كاظم، پو  الزم!
 «خراب!

  :او  «افتهد؟  نگ چگونه اتفاق مهي داني ج مي»از يكي پرسيد
مهي در گهوش آن فهرد زد و گفهت:     ي محك بالفاصله كشيده

 «ري!رو اين»
  :گفتم. دروغ نمي پسرجان! وقتي به سن تو بودم، اصالً»پدر» 

 گويي را از چه سني پدرجان! ممكن است بفرماييد دروغ»پسر: 
 «شروع كرديد؟

  :جان!  آخ»ر: بيما «شده! متأسفانه چشم شما دوربين»پزشك
 «توانم يك حلقه فيلم بيندازم توش و چندتا عكس بگيرم! مي پس
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  :قتي آقاي دكتر! چند و»مردي به مطب پزشك رفت و گفت
او  : »پزشك «كنم؟ كار ام. چه است كه بيماري فراموشي گرفته

 «اي، ويزيت مرا بدهي. بهتر است تا فراموش نكرده
  :اشته باشد و سه تاي آن راد ناصر! اگر حميد پنج مداد»معلم 

آقا اجازه! ما »ناصر:  «ماند؟ مي به رضا بدهد، چند مداد برايش
 «به كارش نداريم. شناسيم و كاري هم را نميحميد 

   شخصي به عيادت دوستش رفت و حا  او را پرسيد. دوسهت
 «كنهد.  درد مي تبم قط  شده ولي گردنم خيلي»بيمارش گفت: 

 «اميدوارم آن هم قط  شود.»گفت: ي عيادت كننده با خونسرد
 هاي بهمن پاسخ چيستان

 ستون اتاق، گندم، سوزن.ي رال، در، آب، چهار سكه


