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  خواهش مؤدبانه

ترها هم در حال  ال بازي و شادي در كوچه و بزرگها در ح بچه
هم بودند. مـن و دوسـتانم بـه     رفت و آمد و گاهي صحبت با

ها شلنگ آب  گشتيم كه ديديم يكي از همسايه هايمان برمي خانه
  را به داخل كوچه آورد تا ماشينش را بشويد.

بـه  گرفت، بعـد شـلنگ را    ماشين  او آب را با فشار باال روي    
اما شير آب همچنان  كرد  شروع به شستن ماشينانداخت و زمين 
ها  كه يكي از بچه كرديم د. با تعجب به اين منظره نگاه ميباز بو

طرف آن مرد رفت. با ادب سالم كرد و گفـت:   به نام شهابيان به
با و ببنديد تا آب اسراف نشود  كنم شير را مي ببخشيد! خواهش«

  ».ماشين را بشوييد  راحتخيال 
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تـو يـك   «صاحب ماشين با چهره عصباني و برافروخته گفت:     
دانم چه بايـد   مي خواهي مرا نصيحت كني؟ خودم الف بچه مي

گذاشـت و   شهابيان باز هم با ادب، دستش را روي سينه »بكنم.
اشـتم. اجـازه دارم يـك سـؤال     ادبي ند آقا، قصد بي«گفت: 
هاي تو  نه، من كه بيكار نيستم به سؤال«مرد گفت:  آن »بپرسم؟
بـراي مـا معلـم     هـا هـم   بدهم. برو دنبال كارت! بچه جواب
  »اند! شده

ر شد. همسـر آن مـرد كـه شـاهد     شهابيان آرام از مرد دو    
اين «مرد كرد و گفت: بود، با ناراحتي رو به  آن دوگوي و گفت

ـ  گويد، چرا آب را اسراف مي بچه راست مي ي؟ الزم نيسـت  كن
 تميـز  ك سـطل آب آن را برايـت  ماشين را بشويي! خودم با ي

كنـيم همـه چيـز را     مي ترها گاهي فكر كنم. چرا ما بزرگ مي
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كن اگر يـك   متعلق به فرزندان ما هم هست. فكر دانيم؟ آب مي
  »كند؟ب بايدچه ه باشد و آب نباشد، روز فرزند ما تشن

فتاد كه در بغل مادر به ا شككوچمرد وقتي نگاهش به دختر     
خواب آرامي رفته بود، سرش را پايين انداخت. همسرش شـير  
آب را بست و شهابيان را صدا كرد. بعد آقا و خانم همسايه بـا  

و شهابيان هـم   شهابيان صحبت كردند، دستي به سرش كشيدند
طـرف مـا آمـد.     هها خداحافظي كرد و ب خندان و شاد با آن

به دليل رفتار نامناسبش از شـهابيان   ن مردآمطمئن بوديم كه 
  است. هعذرخواهي كرد

  »قاصدك«
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  خوابيد كوچولو، هي مي علي

  شد كوچولو صبح كه مي علي

  شد از جاي خود پا نمي

  شست صورت خود رو نمي

  شد تميز و زيبا نمي

  خوابيد خوابيد و مي مي

  اومد تا آنكه آفتاب مي

  زد: تابيد، صدا مي مي

  ليخوابي يا بيداري ع«

  »آخه مگه بيكاري علي

  گفت: خروس مي

  قوقولي قوقو،«
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  »كوچولو! سحر شده علي

  گفت: كالغه مي

  و قار و قار، قار«

  »كوچولو! خوابي يا بيدار؟ علي

  داد: كوچولو جواب مي علي

  »آد. حرف نزنيد، خوابم مي«

  خوابيد، بعد مي

  شد نزديك ظهر پا مي

  شد تنهاي تنها مي

  رفت اش سر مي حوصله

  رفت ورو آن ور مي اين

  آفتاب خانم،«كشيد:  داد مي
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  آي قوقولي، آي كالغه كجاييد

  »آييد؟ كي پيش من مي

  دادند جواب: ها مي آن

  كوچولو باز بخواب! علي«

  مكجا بياي

  »م.آي ما نمي تو تنبلي

  موند كوچولو هميشه تنها مي علي

  موند از همه چيز جا مي

  تا اينكه فهميد خودش

  تنبلي خيلي زشته

  ركي سحرخيز باشهه

  دنيا براش بهشته

  »اسدا... شعباني«
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  ي خاله سوسكه هچب

  خوابيده خاله سوسكه

  تو رختخواب، پا ديوار

  يك كمي حال نداره

  دار چون كه شده بچه

  خوشحاله آقا موشه

  چون شده امروز بابا

  خواد از خوشي دلش مي

  بپره توي هوا

  ي خاله سوسكه بچه

  سوسكي قشنگ و نازه
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  اش كوتاههدست و پاه

  شاخكاشم درازه

  خنده بچه، انگار مي

  باباشو خوب شناخته

  باباش با پوست گردو

  براش يه ننو ساخته

  مادر مهربونش

  گه: براش الاليي مي

  الال، الال، الاليي

  آروم بخواب تو ديگه

  بخواب كه مثل بابات

  زرنگ و باهوش بشي
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  قد بكشي روز به روز

  ي موش بشي اندازه

  »نيا مشكوه قاس«

  شكارچي و ماهيگير

پادشاه ژاپن دو پسر داشت كه يكي عاشق شكار و ديگري عاشق 
را با هم عوض  هاي خود بود. يك روز دو برادر عالقه ماهيگيري

به ماهيگيري و برادر  تر كه عاشق شكار بود، كردند. برادر بزرگ
ماهيگيري را گـم   تر قالب به شكار رفت. برادر بزرگ تر كوچك

تر قول داد  خيلي عصباني شد. برادر بزرگ چككرد و برادر كو
  پيدا كند. او را هر طور شده، قالب امانت

قالب را پيدا نكرد و خسته جا را گشت اما  تر همه برادر بزرگ    
جو دست بردارد كه تمساحي را ديد. و خواست از جست شد. مي
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 بهتر است به ديدن سلطان دريا برويم و از او«تمساح به او گفت: 

تر قبول كرد و با تمساح بـه قصـر    برادر بزرگ »ك بخواهيم.كم
  سلطان دريا رفتند.

دستور سلطان دريـا   جا از او استقبال گرمي كردند. به در آن    
جا را گشتند و عاقبت قالب را پيدا كردنـد. وقتـي بـرادر     همه

خواست برگردد، سلطان دريا يك صدف سياه و يـك   مي بزرگ
تواند آب دريا را  صدف سياه مي«فت: گصدف سفيد به او داد و 

با آب پوشـانده  ي زمين  ياد كند به طوري كه تمام سطح كرهز
  »آب دريا را كم كند. تواند شود و صدف سفيد مي

تر در راه برگشت، شنيد پدرش از دنيـا رفتـه و    برادر بزرگ    
حالي كه طبـق   برادر كوچكش بر تخت سلطنت نشسته است در

كوچـك   رسيد. برادر تر مي برادر بزرگ هي بهقانون، تاج پادشا
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با ديدن برادر بزرگ، او را بكشند.  به نگهبانان دستور داده بود
شد  وقتي برادر بزرگ به قصر رسيد، با هجوم نگهبانان رو به رو

هم به دنبالش دويدنـد. بـرادر    و پا به فرار گذاشت، نگهبانان
فشـار داد.  راسـت   صدف سياه را بيرون آورد و با دست بزرگ

كوچك را با  باال آمد و نگهبانان قصر و برادر بالفاصله آب دريا
  خود برد.

بود، به التماس افتاد و از  برادر كوچك كه در حال غرق شدن    
بزرگ درخواست بخشش كرد. بـرادر بـزرگ درون آب    برادر

آورد و فشـار   نجات داد. بعد صدف سفيد را بيرون پريد و او را
فروكش كرد. برادر بزرگ برادر كوچك خـود را  داد. آب دريا 

را  ي عمر خود گيري كرد و بقيه كناره بخشيد و او هم از سلطنت
  »ترجمه محمد شمس«          تر سپري كرد. در خدمت برادر بزرگ
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  سزاي خيانت

عقاب و روباه با هم دوست شدند و براي آنكه آشنايي و دوستي 
زديك هم زندگي كننـد.  تر كنند، تصميم گرفتند ن محكم خود را

تخم گذاشـت.   درختي بلند آشيانه كرد و همان جا عقاب باالي
و  هـا النـه كـرد    نيز در همان نزديكي در ميـان بوتـه  روباه 
جوي غـذا  و دنيا آورد. روزي روباه براي جست هايش را به توله

 از خانه خارج شد. عقاب كه گرسنه بود، از باالي درخت به ميان

ها را به آشـيانه   را ربود و آن هاي روباه ، تولهها شيرجه زد بوته
  برد و خورد.

ميد. او كه بـه انتقـام از   فه وقتي روباه برگشت، همه چيز را    
ران دست يـافتن بـه او بـود كـه     انديشيد، چنان نگ عقاب مي
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جانوري مثل «كرد:  فكر مي د برده بود. روباهاز يا هايش را توله
اي چـون   رنـده توانـد پ  مي ونهمن كه قادر به پرواز نيست، چگ

عقاب را تعقيب و مجازات كند؟ تنها كاري كه از من ساخته است، 
و نـاتوان  اين كه از عقاب فاصله بگيرم و همانند جانوري ضعيف 

  »او را لعن و نفرين كنم.

سزاي خيانتي كه در حق دوسـتش   طولي نكشيد كه عقاب به    
گوسفند قرباني را  رسيد. گروهي از مردم در معبدي كرده بود،

سرعت خود را به محراب رسـاند، تكـه    سوزاندند. عقاب به مي
اش برد. درست در  سوخته را ربود و آن را به آشيانه گوشتي نيم

يد و تكـه گوشـت نـيم سـوخته را     همان زمان، بادي شديد وز
  . هاي خشك آشيانه عقاب را به آتش كشيد ور كرد و پوشال شعله

  ش گرفتند وـآت،ز قادر به پرواز نبودندهاي عقاب كه هنو جوجه
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از باالي درخت به زمين افتادند. روباه كه شاهد مـاجرا بـود،   
هـا را   رساند و در برابر چشمان عقـاب، آن ها  به جوجه خود را
  خورد.

دهد كساني كـه در دوسـتي خيانـت     اين حكايت نشان مي    
نداشته فتن را ها توان انتقام گر طرف مقابل آن كنند، گرچه مي

  سزاي خيانت خود خواهند رسيد. باشد، سر انجام به

  »ترجمه حسين ابراهيمي«

  از دماغ فيل افتاده

)، هرچه آن حضرت مردم را :گويند در زمان حضرت نوح ( مي
گـاه بـه    آنبه پيروي از راه خدا دعوت كرد، به نتيجه نرسيد. 

، يـك  حيوان عنو رهداوند، كشتي بزرگي ساخت و از فرمان خ
را به كشتي برد و با تعدادي از مردم كه ايمـان   جفت نر و ماده
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آغـاز شـد و    سوار كشتي شد. طوفاني شـديد  آورده بودند،
سيل جاري شد، همه چيز و همه كس در سيل  باراني تند باريد.

) و حيواناتي كـه در كشـتي   :( غرق شدند و ياران حضرت نوح

  بودند، جان سالم به در بردند.

طول كشيد تا باران قطع شد و آب فروكش كـرد. در   مدتي    
، دنـد وكشـتي ب  اين مدت، مدفوع و فضوالت حيواناتي كه در

داد. پيروان  آزار مي بوي بد آن، همه را بسيار زياد شده بود و
) پيش او رفتند و از وضع بد داخل كشتي شكايت :حضرت نوح (

كمـك خواسـت. خداونـد بـه     كردند. آن حضرت هم از خدا 
بكشـد. آن   ) دستور داد دستي به خرطوم فيـل :ضرت نوح (ح

حضرت هم چنين كرد، ناگهان از خرطوم فيل، حيـواني پديـد   
   وردن فضوالتـخوك مشغول خ.د كه آن حيوان خوك بودـآم



 
17

  حيوانات داخل كشتي شد و در نتيجه، كشتي تميز شد.

) نجـات پيـدا   :خواست ياران حضرت نـوح (  ن كه نميشيطا    
ستي به پشت خوك كشيد و موش به وجود آمد. مـوش  كنند، د

شـد كـه    يدن كشتي شد. كشتي داشت سوراخ مـي مشغول جو
ردن موش كمك ) براي نابود ك:ساكنان كشتي از حضرت نوح (

) دست به پشـت شـير كشـيد. شـير     :خواستند. حضرت نوح (

گربه به وجود آمد. گربه موش را دنبال كرد و  اي كرد و عطسه
امـا   في بودكشتي نجات يافت. خوك حيوان كثي آن را گرفت و

مـن از  «گفـت:   فروخت و مي مي به حيوانات داخل كشتي فخر
  »ام. دماغ فيل افتاده

 رود كـه از خـود   به كار مي المثل در مورد كساني اين ضرب    

  فروشند. فخر مي راضي و مغرور هستند و بي مورد به ديگران

  »گري، مصطفي رحماندوست فوت كوزه«
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  هاي پركار يتامينو

هيدرات و چربي، مقداري ، عالوه بر كربوخوريد غذايي كه مي
ويتامين و مواد معدني دارد. اين مواد براي بدن شما ضـروري  

  هستند.

 ها مانند كارگرهاي كوچكي ويتامين    كنند؟ ها چه مي ويتامين

كننـد كـه    در بدن كمـك مـي   هستند كه به مواد غذايي ديگر
 نـوع  20جام دهند. در مواد غـذايي حـدود   انرا  كارهايشان

هـا را بـا الفبـاي انگليسـي      ويتامين وجود دارد كه بيشتر آن
كنـد   آ كمك مي »A«اند. براي مثال، ويتامين  گذاري كرده نام

سياه،  مرغ، جگر نيد. اين ويتامين را در زرده تخمدر تاريكي ببي
  توانيد پيدا كنيد. شير چرب و هويج مي

ب انواع مختلفي دارد كه هر يك كـار خاصـي    »B«ويتامين     
  ت، ويتامين ب ـوشاي شير و گـدهند. غالت، فراورده مي انجام
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كنـد.   ث به سالمتي و ترميم بدن كمك مي »C«دارند. ويتامين 
 كنيـد.  مـي  ها پيـدا  هاي تازه و سبزي اين ويتامين را در ميوه

 شود. ميها  ها و دندان د باعث استحكام استخوان »D«ويتامين 

  شود. رغ يافت ميم اين ويتامين در كره، ماهي و تخم

ند. شد مي »اسكوربوت«ريانوردان دچار بيماري در گذشته د    
نـداخت، آن  ا ها را به خطر مي علت اين بيماري كه سالمتي آن

طـوالني در دريـا بودنـد و بـه      هاي بود كه دريانوردان مدت
به همين دليل ويتامين . ميوه دسترسي نداشتند هاي تازه و سبزي

تواند به كمك نور خورشـيد،   دن ميشد. ب مي ها كم ث بدن آن
كـه در كشـورهاي كـم آفتـاب     ويتامين د توليد كند. مردمي 

ا از راه مواد غذايي تـأمين  ر كنند، بايد اين ويتامين زندگي مي
  كنند.

  »ترجمه امير صالحي طالقاني«
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  هاي حيوانات خانواده

هاي متفاوتي دارند. بدن بعضي  اندازه حيوانات شكل ظاهري و
ه است. ها را مو يا پشم و بدن بعضي ديگر را فلس پوشاند آن از

ند. گروهـي از  داربعضي از حيوانات نيز صدف يا پوششي از پر 
بزرگ دارند و بعضي ديگـر  اي بسيار  هثّها ج حيوانات مانند وال

  ها خيلي كوچكند. مانند كك

ها يا انواع حيوانـات را بـالغ بـر ده     دانشمندان تعداد گونه    
يكديگر  دانشمندان شناسايي حيوانات از اند. خمين زدهميليون ت

 هاي و حيوانات را بر اساس خصوصيت اند را براي ما آسان كرده

هـاي مختلـف    هاي متفاوت آنـان در گـروه   ظاهري و ويژگي
  ،  انهـابخـطور كه در يك كت د درست همانـان بندي كرده طبقه
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  كنند. بندي مي موضوع طبقه ها را بر اساس تابك

هاي اصلي حيوانات به ايـن ترتيـب هسـتند:     از گروه بعضي    
ها،  ها، ماهي پرندگان، خزندگان، دوزيستان، كرمپستانداران، 

  بندپايان و نرم تنان.

هـا   حيواناتي هستند كه بدن آن پستانداران، تنها    پستانداران
هاي پستانداران بـا   ي بچه همه ده است.را مو، پشم يا خز پوشان

ميمون جزو پستانداران  شوند. خفاش، وال و مادر تغذيه مي شير
  هستند. انسان نيز جزو همين گروه است.

  »ترجمه مجيد عميق«

  موجودات جنگل

در سرزميني با آب و هواي معتدل پـس از زمسـتاني سـرد و    
  تان برگريز آيد. درخ مي طوفاني، بهار به جنگل درختان برگريز
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همراه با گـرم  دهند.  مي هايشان را از دست در فصل سرما برگ
هاي تازه و  شوند و همه جا پر از برگ ها باز مي شدن هوا جوانه

شود. جـانوراني كـه بيشـتر فصـل      هاي زيبا مي ها و غنچه گل
در خـواب   هـاي زيـر زمـين    ها و پناهگـاه  النه زمستان را در

  شوند. مي اند، بار ديگر فعال گذرانده

تـر   گـرم  همچنين پرندگان گوناگوني كه زمستان به نـواحي     
گردند. اواخر بهار و تابستان زمان  مهاجرت كرده بودند، باز مي

هـاي   سپس بادهاي سرد پاييزي بـرگ  تغذيه و توليد مثل است.
  رسد. و زمستان از راه مي ريزد پژمرده را از درختان فرو مي

بـي سـر و صـدا در     هـا  شـب  ي وحشي گربه    گربه وحشي
كوچـك و   هاي صحرايي، پرندگان ها، موش موش جويو جست

  . طول بدن اين  رود ل راه ميـانوران كوچك در جنگـاير جس
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هاي وحشي در اكثر  سانتيمتر است. گربه 60شكارچي پر قدرت 
روپا، آسيا، آفريقا و سراسر خاورميانـه و هنـد زنـدگي    ا نقاط
  كنند. مي

هاي پهني دارد. گوزن مـاده   شاخ زن زرد نر،گو    گوزن زرد
 ها در منـاطق  شاخ ندارد. اين گوزن ها مانند بيشتر انواع گوزن

ها بومي آسياي غربـي هسـتند ولـي     پر درخت فراوانند. آن
  شوند. مي امروزه در بسياري از نقاط جهان يافت

  »ترجمه صديقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژاد«

  جالب است بدانيد!

  هاي قطبي، چپ دست هستند. م خرستما* 

گـذار يـا    توانيد به تخـم  با نگاه كردن به گوش حيوانات مي* 
  ان ـش ذار، گوشـگ ات تخمـها پي ببريد. حيوان زا بودن آن بچه
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شان نمايان است. تنها يك استثنا در اين  زايان گوش ناپيدا و بچه
زاسـت امـا    ارد، آن هم نوعي افعي است كه بچهمورد وجود د

  گوشش دقيق پيدا نيست.

هر روز دو  روي زمين هستند و در ترين موجود ها فراوان ملخ* 
  خورند. برابر وزن خود غذا مي

  هر چشم مگس از ده هزار عدسي تشكيل شده است.* 

 ها در برابر گرسنگي هستند. آن ترين موجودات ها مقاوم سوسك *

  بمانند. ماه بدون غذا و دو ماه بدون آب زنده  توانند يك مي

ميليمتر در ثانيه است يعني يك  23ترين حلزون  سرعت سريع* 
  روز. شبانه 5ومتر در كيل

  تواند شنا كند، شتر است. كه نمي تنها حيواني* 

  »ناصر نثار«
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  هاي تابستاني خنده

 دارويي براي : «پسر به داروخانه رفت و به داروفروش گفت
با  پسر »كند؟ ميكجايت درد «داروفروش:  »تسكين درد بدهيد.

ن جا ولي پدرم مشغول خوانـد  هنوز هيچ«ناراحتي جواب داد: 
  »ي من نوشته است. اي است كه مدير مدرسه در باره نامه

  :د طوري رفتار كنيد كـه هـر   هاي عزيز! شما باي بچه«معلم
اقل يك نفر را خوشحال كنيد، آيا بين شما كسي هست هفته حد

آمـوز:   دانش »ال كرده باشد؟گذشته يكي را خوشح كه در هفته
ي را خوشـحال  آفرين! خوب چه كس«معلم:  »آقا اجازه! من.«

اش  مادربزرگم را، رفتـه بـوديم خانـه   : «آموز دانش »كردي؟
  م ريخته ـا را به هـج ، از بس همه گشتيم ! وقتي برمي انيـمهم
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  »چقدر از رفتنت خوشحالم! بودم گفت:

 ا چكش تـو سـر خـودت    هي ب چرا«اي پرسيدند:  از ديوانه
ه كنم، چ ها را قطع مي داني وقتي ضربه نمي«گفت:  »كوبي؟ مي

  »كنم! احساس آرامشي پيدا مي

  :آخـه  «پسـر:   »را آب بده! جان! بدو، برو باغچهپسر«پدر
  »نه نيار. چتر بردار تا خيس نشوي!بها«پدر:  »بارد. باران مي

  :بـه پـايين   ي چهـارم   تواند از طبقه چرا اسكلت نمي«اولي
  »براي اينكه جگر ندارد.«دومي:  »بپرد؟

  :خـواهم   مي«آموز:  دانش »جمله بساز. با كلمه اعتراف،«معلم
  »ام. ام را نياورده اعتراف كنم دفتر فارسي

  هاي تير پاسخ چيستان

 كالغ، اسم، پارو، باد، عقل.




