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 وهِ من استوار بماني!ك

هم  من يك كوه دارم؟ هر كدام از شما دانيد كه مي ها سالم! بچه

كنيد؟! اگر بگويم يك روز از تقويم سال  يك كوه داريد؟ باور نمي

شوود، بواور    هاي با شكوه و عظمت ناميده مي نام اين كوه ما به

تر اسوت، متوجوه شودند     شان جمع كنيد؟ كساني كه حواس مي

ت كه از صوب   ست! بله، منظورم پدرهاي مهرباني اسمنظورم چي

كشند تا شاهد پيشرفت و موفقيت من و شوما در   تا شب زحمت مي

 تحصيل و در زندگي باشند.

هوا خيلوي كشوكار     محبت بعضي از پدرها براي ما بچه مهر و     

ي موا   صودبه  هاي عزيوز، هور روز بربوان    نيست و مثل مامان

ا است اما درياي كرام. اين جملوه  روند. دل پدرها مثل دري نمي

بار اين جملوه را بوه مون و     ي بزرگم يك عمه مال من نبود بلكه

 خواهر و برادرهايم گفت.
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كرد كه چرا بابا موا را   مي روزي خواهرم داشت گله و شكايت     

كند. ماموان گفوت     دارد و مثل مامان به ما محبت نميدوست ن

 «نداشوته باشود!   وسوت پدري فرزندان خود را د شود مگر مي»

عموه كوه    «بابا مثل شما نيسوت؟  پس چرا رفتار»خواهرم گفت  

 يد.بغل كرد و بوس ميهمان ما بود، خواهرم را

ي موادر   هاي بشنگ من! وظيفه گل»بعد رو به ما كرد و گفت       

ها است و  امور منزل و درس و تحصيل بچه در خانه، رسيدگي به

هاي زنودگي   خانه و تأمين هزينهكار در بيرون ي پدر هم  وظيفه

كنند. اگر موادر زيواد    همديگر را كامل مي خانواده. اين دو نفر

رود، براي اين است كه بيشتر در كنار شما  مي ي شما صدبه بربان

گردد، وبت كمتوري   پدرتان شب كه خسته به خانه برمي است اما

هم محبوت   روزهاي تعطيل و جمعه براي ابراز محبت دارد. كيا

 «بينيد؟ ابا را كمتر ميب
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جان! بابا هميشه روزهاي تعطيل  نه عمه»كوچكم گفت   برادر     

بورد و خيلوي خوو      كند، ما را به پوار  موي   ما بازي مي با

عزيوزان مون!   »شيد و گفوت   عمه دستي به سر او ك «گذرد. مي

اموا دريواي كرام. پودرها يوك      شان مثل دريا است پدرها دل

د. كنان مثل يك كوه بلند و با عظمت پشت ي ديگر هم دارن وظيفه

هاي همسور و   دارند و گو  شنوا براي صحبت سر خانواده برار

 «شان هستند. فرزندان

ها ايون  ي شادي پدر همه»ي صحبت عمه گفت   ر در ادامهماد     

 گردند، فرزندان خود را شاد ببينند. است كه وبتي به خانه برمي

 كنند، دليول  و هر ساعت بيان نميدي را هر روز اگر كنان اين شا

هواي خوود را دوسوت     يا بچه بر اين نيست كه خوشحال نيستند

ظور دارد.  را زيور ن  ندارند. پدر شما هميشه رفتار و تحصيل شما

 «خدا به او سالمتي بدهد.
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 پدرهاي عزيز را براي ما حفظ كن. خداي مهربان!
 «قاصدك»

 باغ

 گل، گل، گل، گل اومد

 كدوم گل؟

 توي خا  بودهمون كه 

 بهار كه شد از تو خا 

 سر زد و غنچه داد زود

 كدوم خا ؟

 همون كه بود خشك و سرد

 بهار رسيد و يك مرد

 و رو  كرداومد و زير



 1 

 كدوم مرد؟

 همون كه باغبونه

 ها دوستش دارند بچه

 از بس كه مهربونه

 كدوم باغ؟

 اون باغ سبز و دلگشا

 خوب و بشنگ و باصفا

 غنچه داره هزار هزار

 سبزه داره بطار بطار

 شاپركا، بناريا

 ميان سراغش تو بهار
 «نيا وه قاسمشك»
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 كوچولو درختي كاشت علي

 كوچولو يه باغچه داشت علي

 ا  نهالي كاشت تو باغچه

 نهال او جوونه زد، جوونه

 جوونه، دونه، دونه

 داد مي كوچولو، با سطل كب كبش علي

 داد اومد، تابش مي باد مي

 پاشيد برايش مي خانم، نور خورشيد

 زدند ها ساز مي پرنده

 هايش ميون شاخه

 درخت شد كمك نهال زيباي علي تا كم

 و سخت شد و سفت محكم
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 بزرگ شد و بد كشيد

 و به خورشيد رسيد رفت

 وبتي بياد فصل بهار

 ها ها رو شاخه جوانه

 كشند بطار بطار صف مي

 درخت زيباي علي

 شه از جوونه پر مي

 سازه ها  مي رو شاخه

 پرنده كشيونه

 شه هميشه شب كه مي

 ي ناز تا پرندهچند

 كنند با كواز تشكر مياز او 
 «اسدا... شعباني»
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 مثل اسب رستم

 كدخداي دهِ ما

 پيرمردي خوب است

 يك عصا دارد كه

 جنس كن از چوب است

 كن عصا را امروز

 زد به پاي اسبش

 وبت غصه خوردم كن

 من براي اسبش

 شد يك روز كا  مي

 ش رابخرم اسب

 بنشينم پشتش
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 بروم تا صحرا

 اسم اسبش رخش است

 مثل اسب رستم

 گويم در دلم مي

 كا  رستم بودم
 «حسين احمدي»

 چه كسي بهتر است؟

بوركن مييود،    «بران و فخرفروشان را دوست ندارد.خدا متك»

 31سوره نساء كيه 

ي  گوينود. در دوره  موي  «جاهليت»ي پيش از اسالم،  به دوره     

هاي بدي وجوود داشوت. موردم بوه      ها و سنت دتجاهليت، عا

بسياري از كارهاي ناشايست عادت كرده بودند و بوه چيزهواي   
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مييود بوه    ( با بركن9تي اعتقاد داشتند. پيامبراكرم )نادرس

از  هاي زشت، سپس بسياري از عادت راهنمايي مردم پرداختند.

 ها را گرفت. جاي كن هاي خوب، بين رفت و رو 

 شده بود كه به خوود و بوه بووم و    مردم عرب، رسمدر ميان      

 ها حتوي  نازيدند. گاهي كن شتند، ميي خود و هرچه كه دا ببيله

كردنود   كردند. كنان فكر موي  مي به اسب و شتر خود هم افتخار

ها نيست. دو  كسي مثل كن بهترين موجودات روي زمين هستند و

زيواد افوراد   به تعداد  هميشه «بني سهم»و  «عبد مناف»ي  ببيله

بوه  كم بحث بين كنان باال گرفت و هر ببيله  نازيدند. كم مي خود

 كردند. زيادي تعدادشان افتخار مي

خواسوتند   له، تمام افرادشان را شمردند. موي يك روز دو ببي     

كوار   ها براي اين جمعيت كدام ببيله بيشتر است. كن معلوم شود
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 د ببيلوه و فرزنودان  داوراني انتخاب كردند. داوران، تمام افرا

يكي شمردند. بعد، نوبوت بوه    يكي عبد مناف را به صف كردند و

يكوي   هوا را هوم يكوي    د ببيله بني سهم رسيد. داوران كنافرا

دخواهي دو ببيله معلووم  ي خو ي مسابقه شمردند. باالخره برنده

 ي عبد مناف. شد  ببيله

و گفتند  پايكوبي كردند فرزندان عبد مناف شروع به شادي و      

ي بازنوده   افوراد ببيلوه   «ي عرب هسوتيم.  ترين ببيله ما بزرگ»

ايون  »ها حكم داوران را رد كردند و گفتند   كنخشمگين شدند. 

گوييد بايود تموام موا را     مي داوري، ارزشي ندارد. اگر راست

 «بشماريد.

 «موا هموه را شومرديم.    يعني چوه؟ »يكي از داوران گفت       

 انود، بايود   ي ما مرده ببيله خيلي از اعضاي اما»سهم گفتند   بني
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مردگوان دو ببيلوه هوم     پس برار شد «ها را هم بشماريد! مرده

سوي ببرسوتان   اد هر دو ببيله راه افتادند و بهافر شمرده شوند.

 و خا  از پشت سرشان به هوا بلند شده بود.رفتند. گرد

كردند. ها را شمار   ران مدتي عرق ريختند و تمام مردهداو     

كرد اما كسي تووجهي بوه گرموا     ها را سرخ مي خورشيد چهره

ي  ي ببيلوه  و مرده عاببت معلوم شد ميموع افراد زنده نداشت.

ي  بار نوبوت ببيلوه   اين ي عبد مناف بيشتر است. سهم از ببيله بني

 مناف را حقير بشمارد.ي عبد سهم بود كه به خود بنازد و ببيله بني

كورده  به اين داستان اشاره  ي تكاثر، سورهخداوند بزرگ در      

دن تعوداد  ها را به مال يا زياد بو است. دين اسالم، ارز  انسان

بلكه اعمال نيك و ذكر و ياد خدا را باعث بزرگ بوودن   داند نمي

 داند. مي  كدميان

 «نقي سليماني»
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 روباه و غاز

جا برو! به مون نزديوك    اين از»غاز گفت   «سالم!»روباه گفت  

غاز گفوت    «مگر چه شده؟»تعيب ايستاد و گفت  روباه با  «شو!ن

كوه كمودي مون را     دانم من احمق هستم. خوب مي فكر نكن»

غواز   «فكر  را هم نكوردم.  چي؟ اصالً»روباه گفت   «بخوري.

 «روباهي. خورد. تو هم مي دروغگو! روباه غاز»گفت  

را  خوواهم توو   خوب، درست است ولي من نمي»گفت   روباه     

گويي حرفت را  كنم. اگر راست مي باور نمي»غاز گفت   «بخورم.

 غاز «ه تو ثابت كنم؟ چطوري؟ب»روباه پرسيد   «به من ثابت كن.

بگويد. دانست چه  روباه نمي «ديدي گفتم! حق با من بود!»گفت  

خواست انيوامش   توانست چيزي را ثابت كند كه نمي چطور مي

ه سنگي خيره شد تا بيشتر فكور  دهد؟ سر  را پايين انداخت، ب
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نع كند؟ شايد بايد پا بوه فورار   توانست غاز را با چطور ميكند. 

فهميد كه غاز، حرفش را بواور   وبت چطور مي گذاشت اما كن مي

ايستاد ولوي   حركت مي ايد براي مدتي طوالني بيكرده يا نه؟ ب

 چقدر الزم بود بايستد تا غاز بانع شود؟

خواهي من را  پس چه شد؟ به من ثابت كن كه نمي»غاز گفت       

 «توانم ثابت كونم.  شود، نمي نمي متأسفم،»روباه گفت   «خوري.ب

ولوي  »روباه با صوداي ريوزي گفوت      «دانستم! مي»غاز گفت  

كمي با تو حرف بوزنم،   خواستم توانم بسم بخورم كه فقط مي مي

دانست چه  روباه ديگر نمي« دروغگو!»غاز فرياد كشيد   «همين.

 بگويد.

و  پ بزننود رند با كسي گ و ها هم گاهي دوست دا خوب روباه     

توان   دروغگوو! هموه  »كشيد   خو  باشند! غاز هنوز فرياد مي
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ديگور دلوش    اوضاع خيلي خراب بوود. روبواه   «دروغگوييد!

دفعه بدون خوداحافظي گذاشوت و    خواست گپ بزند. يك نمي

ق ش  هلّر كچقد»   گفت شد، با خود طور كه دور مي همين رفت.

 «كردم. چربش مي ي ول، يك لقمهبود! شايد بهتر بود از همان ا
 «ترجمه كلر ژوبرت»

 ي زمين در خطر است! كره

است اما اين تهديدها از  ي زمين در معرض تهديدهاي جدي كره

هاي انسوان   فعاليت جانب موجودات فضايي نيست بلكه ناشي از

دهيم، سبب  هايي كه ما انيام ميسياري از كاردر طبيعت است! ب

ي  ويوه رَ بوي  شود. مردم با بطع ميصدمه ديدن محيط زييست 

مواد  هاي فصيلي، انواع بيش از حد سوخت ي درختان و استفاده

هاي تخريبي  كنند. اين فعاليت و ميكور را وارد جَ شيميايي زيان
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به خطور   در محيط زيست، شرايط زندگي حيوانات و گياهان را

هواي   طور موجب كلودگي هووا و منوابع كب   دازد و همينان مي

 شود. ي ما ميمصرف

هوا گازهوايي را    ها و دودكش كارخانه اتومبيل    باران اسيدي

كور هستند. اين گازها  كنند كه پر از مواد شيميايي زيان كزاد مي

خلوو  و  ق در فضوا م لّبطرات كب مع وِ زمين پراكنده و بادر جَ

شوند. وبتي بواران   هاي اسيدي مي ارانانيام موجب بار  بسر

خشوكاند و   درختان را موي  بارد، گياهان و بر زمين مي اسيدي

 شود. سبب كسيب ديدن بناها مي

 تووانيم از  كمتر استفاده كنيم، موي  يليسهاي فُ اگر از سوخت     

سويدي  هواي ا  ي زمين و بار  بواران  روند افزايش دماي كره

هواي   جاي استفاده از سووخت  بهكار،  جلوگيري كنيم. براي اين
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هواي جوايگزين ماننود     انرژي توانيم از ساير يلي كالينده ميسف

 انرژي باد استفاده كنيم.

حاطوه  ي زموين را ا  كره هوايي كه     ي زمين ن كرهگرم شد

شود. اين كلودگي  تر مي تر و كثيف روز كلوده كرده است، روز به

با اين كارهوا   ت.يلي اسسهاي ف رويه سوخت بي ناشي از مصرف

كنيم و ماهيوت هووا    كور انباشته مي و زيان هوا را با مواد سمي

ي زموين، مقودار    ي هواي كثيف اطراف كره كند. اليه تغيير مي

كنود   رتوهاي خورشيد را جذب و محبوس ميگرماي بيشتري از پ

 شود. مي ي زمين و سبب افزايش دماي كره
 «ترجمه مجيد عميق»

 نياز بدن به غذا

 غذا بخوريد تا »گويند   مي بعضي از مردم     گ و بوي شدنبزر
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هواي   اين جمله درست است چون بسومت  «بوي شويد. بزرگ و

بدن شما تا  اند. خوريد، ساخته شده كه مي مختلف بدن از غذايي

ت. اگر غذا نخوريود، احسواس   سالگي در حال رشد اس 11سن 

دهود.   مي بدن شما، انرژي خود را از دستكنيد چون  ضعف مي

كنند.  خورند، خوب رشد نمي هايي كه مقدار كافي غذا نمي بچه

 شوند. اتوان هستند و خيلي زود بيمار ميضعيف و ن ها معموالً كن

 تان نياز دارد مقداري كه بدن اگر بيشتر از     يلي زيادغذاي خ

بدن شوما ذخيوره   صورت چربي در  غذا بخوريد، مواد غذايي به

تان كمتر  كند و تحر  مي ا وزن شما را زياده شود. اين چربي مي

شوان زيواد شوود،     وزن خواهند شود. بعضي از افراد كه مي مي

خورند. براي مثال، ورزشوكاران   ي الزم غذا مي بيشتر از اندازه
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يك نوع از كشتي ژاپني بايد براي مبارزه، بدن سنگيني داشوته  

 باشند.

خوريد، به بودن   مواد غذايي كه مي بعضي از    ترميم و اصالح

تورميم   ي خوود را  هاي كسيب ديده كنند تا بسمت شما كمك مي

كننود   كه بيمار هسوتيد، كموك موي    كند. عالوه بر اين، زماني

شوود،   بدن شما زخم مي بهتر شود. هنگامي كه جايي از تان حال

 كند اين زخم زودتر ترميم شود. خوريد، كمك مي مي غذايي كه

شوود   دارد و باعث موي  نگه مي طوبكب، بدن شما را مر     كب

ري شوود.  هاي مختلف بودن جوا   صورت مايع در بسمت خون به

افتود. شوما    شود و از كوار موي   بدون كب، بدن شما خشك مي

توانيد  نمي توانيد چند هفته غذا نخوريد اما بيشتر از چند روز مي

به  بدون كب زندگي كنيد. برخي افراد ممكن است نياز بيشتري
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كوار   هاي گورم  ند. براي مثال، كساني كه در محيطكب پيدا كن

نوشند زيرا مقدار زيوادي از  ها بايد كب بيشتري بكنند. نانوا مي

شوود. گذاشوتن و    ها خارج موي  صورت عرق از بدن كن كب به

شود. كساني  تنور داغ باعث عرق زياد كنان مي برداشتن نان در

رنود توا از   مي شود، بيشتر از تشنگي مي غرق ميها  كه كشتي كن

 توانند كب دريا را بنوشند. نمي گرسنگي زيرا كنان
 «حي طالقانيترجمه امير صال»

 پرندگان استراليا

نوواحي مردابوي و در    اين پرندگان در     منقار باشقي رويال

شوند.  هاي سراسر استراليا يافت مي ها و رودخانه سواحل درياچه

هر طرف حركوت   پهنش را در كب بهمنقار باشقي رويال، منقار 

هوا را   بچه ماهي دهد و جانوران كوچكي مانند ميگو، كرم و مي
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را با بدرت روي بدن شكار فشوار  منقار   گيرد. سپس نو  مي

 كن را ببلعد. اين پرندگان در فصول  دهد تا شكار را له كند و مي

 كنند. تابستان، توليد مثل مي

تراحت ي مرموز روي درختي اسو  اين پرنده     حواصيل شبگرد

هوا   دسوت كوردن غوذا، ميوان كب    ها براي بوه  كند و شب مي

هوا،   هوا، مواهي   ها از بورباغه اين حواصيل كند. وجو مي جست

ها در مقايسوه بوا    كنند. كن ها تغذيه مي حشرات كبي و خرچنگ

ايون   توري دارنود. طوول    گردن كوتاه ها پاها و ساير حواصيل

 است. سانتيمتر 11پرندگان از منقار تا دُم حدود 
 «مهرزاده مينانژاد ترجمه صديقه ابراهيمي و»

 فكر كن، جواب بده!

 ريزه سنگ است بلبش يه* 
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 با صدتا شكل و رنگ است

 دهد دهانش بو مي

 نارنيي است زبانش

 هر كس كه دست به او زد

 خدا كند نسوزد

 ي سياه است محل گردشش تخته* 

 ولي روي سفيد  مثل ماه است

 صدتا بِزي، لب برمزي* 

 در يك اتاق، پاي چراغ

 رن با هم به سلموني مي* 

 چند تا دادا  جون جوني

 شن يان، رديف مي بيرون مي

 شن كمونِ كيف مي رنگين



 21 

 شم شم، وا مي بسته مي* 

 شم ا ميمّمثل مع

 رفيق من كليده

 كسي اونو نديده؟

 ماره ولي نيش نداره* 

 كب داره كتيش نداره

 ببين چقدر درازه!

 ه.اسمش چيه؟ يه راز

 ها در ماه بعد پاسخ

 لبخند بهاري

   بله! »پدر   «توني توي تاريكي چيزي بنويسي؟ پدر! مي»پسر

 «پايين اين كارنامه! اسمت را»پسر   «خواهي بنويسم؟ مي چي
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   چون توي »دومي   «تواند دروغ بگويد؟ چرا روح نمي»اولي

 «شود. ديده مي دلش

   حرف نزن! بيوا  »در  ما «! يك لطيفه تعريف كن!مامان»پسر

ي  ها ها ها ها، چوه لطيفوه  »پسر   «ها را بشويم. كمكم كن ظرف

 «بشنگي.

   دوموي    «كالري از دسوت دادم.  511و ثانيه، توي د»اولي

 «همبرگر از دستم افتاد زمين.»لي  او «چطوري؟»

 ماموان!  »كرد گفوت    سواري مي طور كه دوچرخه پسر همان

هو با صوورت   يك «ت، بدون دست!من را ببين! بدون دسمامان! 

 «دندون! مامان! مامان! من را ببين! بدون»زمين خورد و گفت  

   دارند؟ شان نگه مي ها ماهي را توي نو  چرا پليكان»معلم» 

 «چون يخچال ندارند.»شاگرد  
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   دكتور   «كنود.  كباي دكتر! پاي چپم خيلي درد مي»پيرمرد 

پس »پيرمرد   «جان!پدر و سال است چيز خاصي نيست، مال سن»

 «كند؟ درست هم سن پاي چپم است، درد نميكه  چرا پاي راستم

 هاي فروردين پاسخ چيستان

 21 19يوب  فرد متوالي به ترت ، نفر دوم، سه عدد71كبريت، عدد 

شود، سبز، نقشه، در  مي 13ها عدد  هستند كه ميموع كن 23و 

 المعده انسان برار دارند.لوز


