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 !م شدرّايران خُ

زنگ خانه را زدند، برادر كوچولوو در را كوه بواز كورد، بوا      

ي ما بوه   همه «جون اومده! مامان! دايي»ياد زد: خوشحالي فر

بود. بوا شوادي    استقبال دايي رفتيم. يك جعبه شيريني دستش

تبريوك  »به ماموان و بابوا ت:وت:     ي ما را بوسيد و صورت همه

 «تويم، عيدتان مبارك! مي

ز امرو»دايي جواب داد:  «تبريك براي چي؟»خواهرم ت:ت:     

مون بوا    «بزرگ است! ها يك عيد م خرداد، براي ما ايرانيوّس

چرا مدارس و ادارات  اتر عيد است،»لحني پر از شيطنت ت:تم: 

 «تعطيل نيست؟

 وچهار   هاي تلم! سي بچه»رها همه خنديدند. بابا ت:ت: ت بزرگ    
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م و شواد و جشون   رّي ايران خو  سال پيش در چنين روزي همه

بعد بابا رو به ماموان و   »در هر كوچه و خيابان برپا شد. بزرتي

! عجب روز زيبوا و باشوكوهي   خيربيادش »و ت:ت:  دايي كرد

 «بود!

هوايش را   كه ديگر صبرش تمام شده بود، دست برادر كوچولو    

جون! آن روز مگر چه  دايي»دور تردن دايي حلقه كرد و ت:ت: 

 «روزي بود؟

 آن در» ت:بغلش كرد و ت: هاي كوچك او را بوسيد، دايي دست    

مشهر عزيز ما آزاد شد. تروهي از افراد بدخواه ايران، رّروز، خ

 اين شهر زيبا را اشغال و مردمش را از شهر بيرون كرده بودنود. 

 ي شهرهاي ايران هم حملوه كننود.   ها تصميم داشتند به بقيه آن
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رنج كشيدند تا ايون شوهر آزاد    مشهر چقدررّدانيد مردم خ نمي

 «شد!

 مادرم رفت براي دايي چاي بياورد اما همه فهميوديم رفوت      

ا هاي موادر ر  را پاك كند. خواهر كوچولو كه اشكهايش  اشك

دختركوچولوهواي  جوون!   بابوا »ديد، زد زير تريوه و ت:وت:   

و را پاك كورد و ت:وت:   هاي ا بابا اشك «خرمشهري چي شدند؟

 ترهايشان پيش خودا رفتنود اموا    بزرگ همراه ها بعضي از آن»

مشوهر و فورار اشوغالگران    رّا بعد از آزاد شودن خ ه بيشتر آن

 «به شهر خود برتشتند. دوباره

ها هور   روز به بعد ما ايراني عزيزان دلم! از آن»دايي ت:ت:     

ي سوربازان و   تيوريم و خواطره   سال سوم خرداد را جشن مي

داريوم. شوما هوم     موي  زنده نگه مشهر و ايران رامدافعان خرّ
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داشته باشيد پس بايد بوه   توانيد در اين جشن بزرگ سهمي مي

هاي شهداي جنگ تحميلي احتورام بگذاريود و بوراي     خانواده

 شهدا دعا كنيد. خدا دعاي شوما را دوسوت دارد و زود آن را  

 «كند. برآورده مي

د، هاي خودشان شدن بابا و مامان و دايي سرترم صحبت وقتي    

من يوك  »ها هم دور هم جمع شديم. برادر بزرتم ت:ت:  ما بچه

خرمشوهر شوركت    دارم! بياييد ما هم در جشن آزادي پيشنهاد

بورادرم   «؟كنويم بتووانيم   كار مي ما چه»خواهرم ت:ت:  «كنيم.

 هر كدام از ما يك شويريني از ايون   ترها با اجازه بزرگ»ت:ت: 

ي كوچوه و از عوابران و   م توبري مي داريم و بقيه را جعبه برمي

 «كنيم. ها پذيرايي مي همسايه
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ي  وقتي ما با جعبه «عاليه! موافقيم!»اي بلند ت:تيم: همه با صد    

بسوا   هاي ديگر هم  ني وارد كوچه شديم، ديديم همسايهشيري

جاي شما خالي، عجب جشون   اند. جشن و پذيرايي را برپا كرده

 م و شاد و آزاد باشي!رّ، هميشه خزيبايي برپا شد! ايران عزيزم
 «قاصدك»

 عروسي

 مون عروسيه تو باغچه

 مهمونيه، روبوسيه

 پزه داره آش مي  مورچه

 يه آشِ چرب و خوشمزه

 خونه جيرجيرك آواز مي

 خونه قشنگ و با ناز مي
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 زنه عنكبوته ساز مي

 تنه زنه، تار مي تار مي

 خالي ك:شدوزكايِ خال

 زنند با خوشحالي دست مي

 يهعروسيه، عروس

 عروس كيه؟

 سياه، عروسه سوسك

 ببين چقدر ملوسه

 تور س:يد رو شاخكاش

 ريزه به زير پاش تل مي

 بادا، مباركش بادبادا

 دلش بشه شادِ شاد
 «نيا شكوه قاسم»
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 كوچولو يه ماهي داشت علي

 كوچولو يه ماهي داشت علي

 داشت رو خيلي دوست مي ماهي

 كوچولو خريده بود علي

 يه تُنگِ آب براي او

 ماهي تو اون تنگ قشنگ

 كرد با دلِ تنگ شنا مي

 چه غصه داشت؟ چه غم داشت؟

 پوش ما چي كم داشت؟ ماهيِ نقره

 خواست يه آسمون شادي مي

 خواست يه دريا آزادي مي
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 خبر داشت كوچولو فهميده بود علي

 يه نقشه زير سر داشت

 صبح يه روز

 رو برداشت و دويد ماهي

 رفت به كجا؟ سوي رود

 انداخت به كجا؟رو  ماهي

 توي رود

 ماهيِ ما شاد شد و رفت به دريا

 از غصه آزاد شد و رفت به دريا
 «اسدا... شعباني»

 بشنو و باور نكن

 تا صندوقي پر كار ترفت  اربري را بهوتويند مردي خسيس، ب مي



 11 

جاي مزد، سه نصيحت  ي باالي خانه ببرد و به از شيشه را به طبقه

ر بار را روي دوشوش تذاشوت و راه   خانه بشنود. بارب از صاحب

نصيحت اول را »ت:ت:  افتاد. همين كه يك سوم راه را باال رفت،

 «بگو!

ر از ي نقد بهت ت:ت معامله اتر كسي به تو»مرد خسيس ت:ت:      

راه خود ادامه داد. وقتي  باربر به «نسيه است، بشنو و باور مكن.

ت دوم چوه  نصويح »سوم راه را طي كرد، ايستاد و پرسويد:  دو

اتر كسي ت:ت پول سياه، بهتر و »مرد خسيس جواب داد: » بود؟

 «پول نقره است، بشنو و باور مكن. تر از شبا ارز

تاد و به آخرين پلوه رسويد، ايسو    باربر دوباره راه افتاد. وقتي

مرد خسيس خنديود و ت:وت:    «نصيحت سوم چه بود؟»پرسيد: 

بشنو و بواور   ست،كباب ار كسي ت:ت نخود پخته بهتر از چلوات»
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به خشم آموده بوود،    هاي مرد خسيس باربر كه از حرف «مكن.

اتر كسي ت:ت » صندوق را از باالي پلكان پايين انداخت و ت:ت:

 «الم مانده است، بشنو و باور مكن!چيزي س در اين صندوق،

خواهيم بگوييم، شود كه ب مي المثل هنگامي است:اده اين ضرب    

اور كرد. آدم عاقول  را نبايد پذيرفت و ب اي هر حرف و هر ت:ته

رد يا قبول آن بايد از روي  شنود ولي ها را مي بسياري از حرف

توينوده  »المثل  ق باشد. م:هوم اين مثل مشابه ضربمنط عقل و

 است. «سيار است، شنونده بايد عاقل باشدب
 «دوست مصطفي رحمان»

 كاري سر انجام طمع

خوواب برخاسوت. كموي در    صبح زود از  «ترتي»نام  سگي به

وقت غذا است. بايد فوري »بعد با خودش ت:ت:  آفتاب نشست،
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ان بزرگ از او بگيرم. خيلوي  پيش قصاب بروم و يك تكه استخو

هاي بزرگ  طرف قصابي رفت. در راه سگ  هترتي ب «ام. ترسنه

هوا عوادت    رفتند. سگ مي كوچكي را ديد كه به طرف قصابي و

بروند و قصاب هم به هر  صاب مهربانهر روز پيش ق كرده بودند

 داد. ها يك تكه استخوان مي يك از سگ

هاي زيادي جلووتر از او منترور    به قصابي رسيد. سگ ترتي    

بودند. سگ كوچولويي كه جلوي ترتي در صف ايستاده بوود،  

موهاي س:يد زيبايي داشت. قصاب يك تكه استخوان بزرگ بوه  

طرف   ا به دندان ترفت و بهر سگ كوچولو داد. او هم استخوان

كه آن سگ را زير نرر داشت،  راه افتاد. ترتي در حالي خانه به

 ز دست قصاب بود. قصاب فقط يك تكهتكه استخوان ا منترر يك

را ترفت  ترتي داد. او با عصبانيت استخوان استخوان كوچك به

 و رفت.
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ان به اولين جاي خلوتي كه رسيد، ايستاد و با سرعت اسوتخو      

را خورد اما هنوز ترسنه بود. رويش را برترداند، سوگ سو:يد   

كوچولو را از دور ديد كه استخوان بزرتش را به دندان ترفتوه  

رفت. فوري خودش را بوه سوگ كوچولوو     راه مي بود و آرام

 كورد و در فكور بوود چگونوه     موي  رساند. پشت سر او حركت

 سالم كرد.سگ س:يد نزديك شد و  استخوان را از او بگيرد. به

راه خود ادامه داد. ترتوي   به سگ ترسيد، جوابش را نداد و     

عصباني شد، به هوا پريد و به او حمله كرد. سوگ كوچولوو از   

يوك طورف    ترس، خشكش زد. ترتي دهوانش را بواز كورد،   

 و با قدرت كشيد و در يوك چشوم   استخوان را با دندان ترفت

م با سرعت از سگ ترفت. بعد ه زدن، استخوان را از سگ همرب

 كوچولو دور شد.
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كورد. بواالخره    دويد و پارس موي  آن سگ دنبال ترتي مي    

. او شواد و  ترتي توانست فرار كند و از چشم او پنهوان شوود  

دنبال جاي خلوت و آراموي    برد و به خوشحال استخوان را مي

ي آبوي   به بركه تشت تا استخوان لذيذش را بخورد. ترتي مي

دو قودم   نگاه كرد. ناتهان چيز عجيبوي ديود.   رسيد و در آب

جلوتر رفت و عكسي را در آب ديد. تمان كرد سوگ ديگوري   

 است.

يك بار ديگر به آن عكس نگاه  با احتيا  به بركه نزديك شد و    

كرد.تمان كرد او سگ ديگري است كه استخواني بوه دنودان   

تخوان آن سگ، از استخوان مون  اس»با خود ت:ت:  ترفته است.

 يرم تا دوتا استخوان  ت ر است. اآلن استخوان او را هم ميت بزرگ

 «داشته باشم.
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بعد درون آب پريد و دهانش را باز كرد تا استخوان آن سگ     

يد شد. ترتي در آب ناپد را بگيرد. استخوان از دهانش افتاد و

د چوون  جا پيدا نكورد، ناراحوت شو    وقتي سگ ديگري را آن

در آب  طور دور خودش تخوانش را از دست داده بود. هميناس

فهميد آن سگ كجا رفت و استخوان خوودش   چرخيد و نمي مي

 كجا غيبش زد!

حق »ترتي از كاري كه كرده بود، پشيمان شد و با خود ت:ت:     

من همين است. به استخوان سگ كوچولو طمع كردم. نه خودم 

 «صاحبش آن را بخورد.نه تذاشتم  آن را خوردم و

 «ايم ترجمه دكتر احمد خواجه»
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 تصميم آقا شيره

بوه   اي پيدا كنود.  شيره تصميم ترفت دوستان تازه آقايك روز 

 بدو رفت وخرتوش بدو» روم. مي جا من از اين»خرتوش ت:ت: 

موش اين  «جا برود. خواهد از اين آقا شيره مي»به موش ت:ت: 

به ببر ت:ت، ببر به پلنگ ت:ت.  به الكپشت ت:ت. الكپشت خبر را

ي آقا شيره جموع   ز حيوانات، با يك هديه جلوي خانههر كدام ا

 شدند!

ي حيوانوات   د قدم بزند. وقتي برتشت، همهآقا شيره رفته بو    

 «جا جمع شديد؟ چي اين براي»اش ديد. پرسيد:  را جلوي خانه

موش به  پلنگ به ببر نگاه كرد، ببر به الكپشت، الكپشت به موش،

خودتان ت:تيد از »كرد و ت:ت: خرتوش و خرتوش به شير نگاه 
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ه مون بو  »موش ت:ت:  «رويد. من هم به موش ت:تم. مي جا اين

من »ببر ت:ت:  «من به ببر ت:تم.»الكپشت ت:ت:  «الكپشت ت:تم.

 «به پلنگ ت:تم!

تصميم  طور شد، حاال كه اين»قاه خنديد و ت:ت:  آقا شيره قاه    

آقا شيره جوواب   «مانيد؟ مي»خرتوش پرسيد:  «!من عوض شد

شان را به  يكي هديه وقت حيوانات يكي آن «مانم! بله، مي»داد: 

خوب شود  »ت:ت:  دادند و رفتند! آقا شيره با خودش آقا شيره

 «شود! ديگر پيدا نميجا دوستاني دارم كه جاي  نرفتم. اين
 «مجيد راستي»

 موجودات اطراف ما

هوا،   ي زمين نيست. كنار ما انسان ي كره زندهانسان تنها موجود 

هواي مختلوف حيوانوات و     تونوه  ها جاندار ديگر شامل ميليون
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طق مختلوف جهوان، از   ها در منوا  آنكنند.  زندتي مي تياهان

زير زمين يا در  ها و حتي هاي مرت:ع كوه تا قُّله ها اعماق اقيانوس

صورتي  بهشوند. زندتي حيوانات و تياهان  در آسمان يافت مي

ي موجودات بوه   ر هم تره خورده است. وابستگي همهپيچيده د

 شود. ناميده مي «توازن طبيعت» يكديگر

كند. راسو موش را شوكار   هاي تياهان تغذيه مي ز دانهموش ا    

هوا از   كند. بنوابراين، آن  كند و عقاب نيز راسو را شكار مي مي

نوران بوه  كنند و اين وابسوتگي حيوات جوا    يكديگر تغذيه مي

 شود. ناميده مي « ي غذا در طبيعت زنجيره» يكديگر،

تياهان  كنيد، ميزندتي  شما در بسياري از نقاطي كه    تياهان

ي كشاورزان پرورش  ند. بعضي از تياهان به وسيلهنيز وجود دار
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ر موواد موورد   شوند كه محصوالت غذايي، چوب و ساي داده مي

تياهان به حالوت وحشوي در   ر كنند اما اكث مي نياز ما را تأمين

وحشي در مناطق مختلوف   رويند. هزاران نوع تياه طبيعت مي

هاي باراني، زير برف و  شامل مناطق بياباني و ترم، جنگل جهان

 رويند! خ و حتي در توشه و كنار شهرها ميي

دهند،  تياهاني كه تل و ميوه مي    هاي مختلف يك تياه بخش

فند. هر بخش از يوك تيواه، كوار    معرو «تياهان تلدار»نام  به

كنند و  ها آب را از زمين جذب مي دهد. ريشه خاصي انجام مي

شوند. ساقه براي تياه ماننود   تياه در خاك مي موجب استحكام

هايي  ها و ميوه ها، تل كند و سنگينيِ برگ مي يك تكيه تاه عمل

هاي تياه بوا   كند. برگ كنند، تحمل مي مي را كه روي آن رشد
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كنند و تل، ميوه و دانوه   اده از نور خورشيد غذاسازي ميست:ا

و  ريزنود  هاي تياه روي زمين مي شود. سرانجام دانه توليد مي

 شوند. رس تبديل ميكنند و به تياهان نو رشد مي

اي مورد نيازشان هسوتند. بوراي   تياهان قادر به ساختن غذ    

تيوا   كار، تياهان به اكسيژن هوا، آب و نوور خورشويد اح   اين

اكسيد كربن  به كمك نور خورشيد، آب و تاز دي دارند. تياهان

ناميوده   «ي تيواه  شويره »در هوا را به مواد قندي كوه  موجود 

هواي   سواقه  ي تياهي در امتداد كنند. شيره مي شود، تبديل مي

هاي تياه  ها به ساير بخش از طريق برگ رود و سپس تياه باال مي

 شود. منتقل مي
 «يقترجمه مجيد عم»
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 مواد غذايي

 دارد. «موواد غوذايي  »نام  خوريد، موادي به هر چيزي كه مي

 كند. بدن شما به كمك اين مواد كار مي

. بدن شما ها مانند آجرهاي ساختمان هستند پروتئين    پروتئين

ي خود را  هاي آسيب ديده ها رشد و قسمت با است:اده از پروتئين

 اتوني دارند كه هر يوك از ها انواع تون كند. پروتئين ترميم مي

هوا،   سوازد. پوروتئين   ها قسمت خاصي از بدن شما را موي  آن

ها همگي مواد غذايي هستند. هر يك از  ها و كربوهيدرات چربي

 كنند تا كار خاصي را انجام دهد. ها به بدن شما كمك مي آن

ازند و موهاي شما به كمك س مي هاي شما را ها ماهيچه پروتئين    

 كنند و سرعت رشد مي كند. افراد نوجوان به ا رشد ميه پروتئين
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نياز دارند. زنان باردار نيز براي رشد  به مقدار بيشتري پروتئين

نوزادي كه در شكم دارند، بايد پروتئين زيادتري مصرف كننود.  

مرغ، ماهي و پنير  ر، پروتئين خاصي دارد. توشت، تخمشير ماد

 سرشار از پروتئين هستند.
 «ر صالحي طالقانيترجمه امي»

 جانوران را نجات دهيد

انگيز و بي همتواي اسوتراليا بوا تهديودهاي      موجودات شگ:ت

. در استراليا نيز مانند ساير نقا  جهوان، از  ندا مواجهتوناتون 

و چوراي   ي طبيعي براي كشاورزي دست نخورده مناطق بِكر و

اي ه شود. مردم جانوراني مانند تربه مي حيوانات اهلي است:اده

هاي  وزغ ها و حتي ها، بزها، روباه ها، خرتوش آموز، موش دست

اند. اين جانوران  ها به استراليا برده بسيار بزرگ را از ساير قاره
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هوا   آن توازن طبيعت را با خوردن جانوران محلي، رقابوت بوا  

بور هوم    ها ن غذا و اشغال النه و پناهگاه آندست آورد براي به

 زنند. مي

هواي   ها و رودخانه وي سياه استراليايي به درياچهق    قوي سياه

برده شده است تا به زيبايي اين نقا  بي:زايد. در  ساير كشورها

اي زياد اسوت كوه    ازهبعضي نواحي، تعداد اين پرندتان به اند

همچنين فضوالت اين قوها  كنند. هاي زراعتي را نابود مي زمين

 آورد. وجود مي ها و استخرها آلودتي به در بركه

هوايي بوه پنهواي     اين پليكان بزرگ بال    پليكان استراليايي

بورد و   ين پرنده منقارش را در آب فرو موي دارد. ا نيم متردوو

كند. پليكان اسوتراليايي   ا شكار ميها و ساير موجودات ر ماهي
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از جمله در سواحل دريا تغذيوه   در هر ناحيه كه آب يافت شود،

 كند. مي
 «يمي و مهرزاده مينانژاديقه ابراهترجمه صد»

 شناسي؟ مرا مي

   ف و كف و كف، حباب دارمكَ*

 من سر و كار با آب دارم

 دم ليزم و بوي تُل مي 

 دم ها را هِي هُل مي چرك 

 نرم و س:يد رنگ نمك، رنگ شكر*

 شم تو دل ابرا جا مي رشبيه پَ 

 شم زمستونا پيدا مي 

 يه جور تاوم كه سنگينم*

 شينم رم، هِي مي راه نمي
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 نه سُم دارم، نه دُم دارم

 يه رمزِ تور و تُم دارم

 بره به لونه، تندمِ دونه دونه كارترِ نمونه، بار مي*

 هم پوشيدهوهم رخانم س:يده صدتا لباس رو كُپُل*

 يك قاشق خنده

 كورد، بوه    وچولو كه كنار وان حمام زندتي موي سوسك ك

 «ويالي ما كنار دريا است.»ش ت:ت: دوستان

 مباركوه! شونيدم موادربزرگ    »خت پير ت:ت: به در كالغي

اسومش  »خت با خوشحالي ت:وت:  در «ات چيه؟ شدي، اسم نوه

 «مداده!

 ت:تنود:  ماليد سرش مي اي شامپو را بدون آب روي ديوانه .

 وي شامپو نوشته: ر»ت:ت:  «شويي؟ چرا بدون آب سرت را مي»



 26 

 «براي موهاي خشك!

  :از كجوا »رضا:  «ور دارد!بند ك:ش باباي من خيلي ز»حميد 

پاي بابوام و   آخه ديروز بند ك:ش رفت زير»حميد:  «داني؟ مي

 «پرتش كرد روي زمين!

  :رم! برو پس»پدري پسرش را برد آزمايش هوش. دكتر ت:ت

پسرم خسته است، خوودم  » پدر ت:ت: «با اين آبكش آب بياور.

 «روم. مي

  :واستي خ پس مي»دومي:  «پشت لباست خاكي است!»اولي

 «آس:الت باشد!

 هاي ارديبهشت پاسخ چيستان

 م.لَچ، كبريت، مداد رنگي، ق:ل، كَفندك، تَ

 


