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  طبيعت، مال ماست

 هـا  فاميل به پارك رفته بوديم. مامانروز سيزدهم فروردين با 

خوشـمزه   ي ناهار پر از غـذاهاي  د تا سفرهنكرد كار مي تندتند
 باشد. بعضي از باباها هم در حال كمك به آنان بودند و بعضـي 

مان پيش نيايد  اي براي حادثه ها كه در حال بازي، مراقب ما بچه
  و كار دست خودمان ندهيم.

پارك بودند. سروصدايي بود  هاي زياد ديگري هم در خانواده    
زدنـد يـا    در حال بازي بودند، جيغ ميها  ه نگو و نپرس! بچهك

  پاشيدند. به هم آب مي يواشكي

هـا و   رفتند و به گـل  آمدند و مي مي چند باغبان مهربان هم    
هـا رسـيدگي    مهرباني به گل قدر با دادند. آن درختان آب مي

هسـتند.   هايشـان  هـا بچـه   كرد گل كردند كه آدم فكر مي مي
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كردند. چند بار  بت ميها با محبت صح بان با ما بچهعموهاي باغ
ها تعارف كردند  ا چاي و ميوه و خوراكي به باغبانه ديدم مامان

  و از زحمات آنان تشكر كردند.

بچه با دو سه نفـر از   چند دفعه كرديم كه يك داشتيم بازي مي    
 ا را له كردند وـگل زيب ترهايشان رفتند روي چمن، چند بزرگ

جب به آنان دنبال هم دويدند. همه با تع فراوان به ايدص و با سر
وييم اما نگران بـوديم  بگ خواست چيزي نگاه كرديم. دلمان مي

  ترهايشان ما را دعوا كنند. مبادا بزرگ

 ها رفتند. سالم ها از ما جدا شدند و به طرف آن چند تا از بچه    

است. اگـر  ها  مال ما بچه طبيعت، چمن و گل«كردند و گفتند: 
به زنـدگي مـا آسـيب وارد     اين موجودات زيبا از بين بروند،

ذاريد كنيم به طبيعت ما احترام بگ شود. از شما خواهش مي مي
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از آنان خواسـتند   ها هم با مهرباني باغبان »و مراقب آن باشيد.
ي كشـور از   ر طبيعت راه بروند تا اين سرمايهبا دقت بيشتري د

  بين نرود.

پايين انداختند و عذرخواهي  ها سرشان را ز آن بچهدو نفر ا    
هايي كـه شـنيده بودنـد،     اما دو نفر ديگرشان از حرف كردند

لت قهر رفتنـد. در ايـن ميـان،    شان نيامد و به حا خيلي خوش
هـا و مـردم عـذرخواهي     ترهاي آنان با ادب از باغبان بزرگ

  .ها را با خود بردند تا با آنان صحبت كنند كردند و بچه

گشت و جـاي شـما خـالي،    و نشاط به پارك باز دوباره شور    
خيلي خوش گذشت و روز بعـد بـا انـرژي و شـادي، درس و     

  درسه را در سال جديد آغاز كرديم.م
  »قاصدك«
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  ريزه در عروسي خاله

  هاي خاله همسايه

  امشب عروسي دارن

  عروسو از راه دور

  آرن شون مي به خونه

  و آوازصداي ساز

  بلندهاز تو كوچه 

  ريزه هم دعوته خاله

  خنده خوشحاله و مي

  شه تو كوچه شلوغ مي

  ها: زنند بچه دست مي
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  عروس اومد، خوش اومد-

  مباركه ايشاال!

  ريزه بارونِ نقلِ

  ريزه روي عروس مي

  كي بود كه نقالرو ريخت؟

  ريزه معلومه، خاله-
  »نيا شكوه قاسم«

  آب و آتش

  رود قطره به قطره مي

  ارهاي يك ان در دانه

  شود يا اينكه قاطي مي

  با هندوانه، با خيار
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  شبيه سنگ نيست اصالً

  و وارفته است خيلي شُل

  دفعه هم از شير آبصد

  توي دل من رفته است

  پرد پايين و باال مي

  هم برف هم باران شده

  اش پاشو ببين يك قطره

  از شير آويزان شده!

**********  

  شايد جناب آتش

ش زياد باشدنّس  

  كنم كه من فكر مي
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  باد باشد نِّهم س

  ي او ديروز بچه

  در فندك عمو بود

  مثل پدر بزرگش

  غُرو بود!شيطان و غُر

  تازه دروغ،كي گفت:

  »از من نترس، سردم!«

  خواست من بسوزم مي

  اما فرار كردم
  »پور مريم هاشم«

  مهرباني خدا

  نه ـديـا اسبش به مـشنه بود. او برد مسافر تـگرم بود، م واـه
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يي شـنيد. آرام  چاه، صدا ز دور يك چاه ديد. كناررفت. ا مي
ي  ها در النه ديد. جوجه گنجشك تنها جوجه آرام جلو رفت. دو

  كردند. د در شكافي كنار چاه، جيك جيك ميخو

هاي زيبايي! بهتر اسـت   چه جوجه«مرد مسافر با خود گفت:     
تـا   »(ص) هديـه بـدهم.   را با خود ببرم تا به پيامبر خدا ها آن

به صدا سيد و با سروها را برداشت، گنجشك مادر از راه ر جوجه
ذاشـت،  ها را داخل كيسـه گ  مرد حمله كرد. مرد مسافر جوجه

سوي مدينه به راه افتاد. گنجشك  سوار اسبش شد و به سرعت به
  مادر هم دنبالش پريد.

مرد مسافر وارد شهر مدينه شد و به ديدن پيامبر (ص) رفت.     
ـ  ياران خود نشسته بودند و براي آنر ميان پيامبر (ص) د ا از ه
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كردند. مرد از اسبش پايين آمـد و   مهرباني خداوند صحبت مي
اي زيبـا   تان هديـه  براي اي پيامبر خدا!«به پيامبر (ص) گفت: 

  »آوردم.

هـا   اما مادر گنجشك ؛آورد ها را از كيسه بيرون سپس جوجه    
ها را  و جوجه رسيدهايش انداخت. مرد ت روي جوجه خودش را

و بـا   روي زمين گذاشت. پيامبر (ص) از جاي خود بلند شـدند 
ها نگاه كردند. پيامبر (ص) رو بـه يـاران    مهرباني به گنجشك

هـايش ديديـد؟    به جوجـه  آيا محبت اين پرنده را«فرمودند: 
 »ر از اين، به بندگانش محبت دارد.بدانيد خداوند هزار بار بيشت

هـا و   ايشان، جوجه ر (ص) دو تن از يارانسپس به دستور پيامب
  مادرشان را به النه باز گرداندند.

  »مجيد مال محمدي«
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  كفش غالم

هـا و   رپا شـد كـه در آن خواجـه   روزي روزگاري، ميهماني ب
ها  زدند و غالم ها حرف مي هاي آنان حاضر بودند. خواجه غالم

ر اين ميهمـاني، هـر خواجـه از    شنيدند. د ساكت بودند و مي
  كرد. هاي زندگي خودش تعريف مي خوبي

غـالم   نعمت زندگي، داشتن بهترين«ها گفت:  واجهيكي از خ    
 »مگر غالم تو چگونه اسـت؟ «پرسيد:  يكي »پركار است. خوب و

هايي  در سال بسيار باهوش، زرنگ و پركار است.«خواجه گفت: 
  »وده، يك بار هم تنبلي نكرده است.كه پيش من ب

شـود؟ مـن    مگر چنين چيزي مي«يگري پرسيد: دي  خواجه    
خواجه  »ام! چطور غالم تو تنبل نيست؟! ا تنبلي كردهخودم باره



 
12

زار برو و همين اآلن به با«ي غالم خود زد و گفت:  دستي بر شانه
  »از عطار قدري نمك بخر!

حاال ببينيد او چـه  «واجه گفت: غالم از جا بلند شد و رفت. خ    
رود،  دنبال كاري مي رود. غالم من وقتي به كند و چگونه مي مي

ي    كند. به شما مـي  جز كارش فكر نمي هب به هيچ چيز گـويم كـ
  گردد. رود و كي باز مي مي

دارد.  فته است و اآلن تند تند قدم برمـي او از خانه بيرون ر    
شود. اكنون به كـوي   مي هايش تندتر رود، قدم هرچه پيش مي

هايش تندتر شد. حـاال بـه    شت. قدمجا گذ از آن حمام رسيد.
ر رسيد. بـازار شـلوغ   محله رسيد. از محله هم گذشت و به بازا

تر اسـت. حـاال نزديـك     خلوت گذرد كه اي مي است. از گوشه
  ان حرف زدن با عطار ـازه كرد تا در زمـعطاري رسيد. نفسي ت
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  آرام باشد.

سـيد.  افتاد. جلوي عطـاري ر  نفس تازه كرد و دوباره به راه    
سالم كرد و نمك خواست. نمك را گرفـت و بهـاي آن را داد.   

جا برسد. كوي و  اين دود تا زودتر به ديگر مي گردد. برميحاال 
حـاال   پرنده زير پا گذاشت. به خانه نزديك شـد.  محله را مثل

صــداي در زدن او را  سـاكت باشـيد و خـوب گـوش كنيـد.    
  »شنويد؟! مي

ي  اي در زدن بلند شـد. همـه  ناگهان صدهمه ساكت شدند.     
اش نشست.  اجهخو غالم آمد و كنار »آفرين!«حاضران گفتند: 

نمـك   خواستم، بقال سر كوچه هم من نمك نمي«خواجه گفت: 
گـويم چقـدر    جا فرستادم تا بدانيد آنچه مي دارد، او را به آن

  »درست است.
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 ياد بگيـر! «م خود گفت: ها به غال در اين وقت يكي از خواجه    

غـالم گفـت:    »برگردي؟ تواني مثل اين غالم بروي و تو هم مي
روم و  روم. بهتـر از او هـم مـي    هي، مـي اگر از من بخـوا «

  »گردم! برمي

همه از كـار و زنـدگي خـود     فردا دوباره ميهماني برپا شد.    
ها به  چون حرف از خوبي«آن خواجه گفت:  گفتند. در اين ميان

كي ي »خوبي غالم خودم بگويم. خواهم از ميان آمد، من هم مي
  »مگر او چه هنري دارد؟«پرسيد: 

و مثل  رود دنبال كاري بفرستم، مي او را بهاگر «خواجه گفت:     
اآلن او «جه گفت: خوا »چگونه؟«كسي پرسيد:  »گردد. باد برمي

دوز برسـاند و   فرستم تا سالم مرا به شمس پينـه  را به بازار مي
بعد رو به غـالم   »گردد! رود و برمي مي برگردد. ببينيد چطور
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طور كـه خـودش    هاي مرا آن كفش به شمس بگو«كرد و گفت: 
  »داند بدوزد. دارد و صالح مي دوست

ي رفتن او  و از اتاق بيرون رفت. خواجه قصه غالم از جا پريد    
كه روز قبل داستان رفتن  را تعريف كرد، درست مثل آن خواجه

ببينيد غالم «بعد با خوشحالي گفت:  تعريف كرده بود. غالمش را
  »كجاست. جلوي در است! كجايي غالم؟من 

 خواجـه  »جا هستم خواجه! اين«ر اتاق گفت: غالم از جلوي د    

كدام پيغام خواجه؟ من «غالم گفت:  »پيغام را رساندي؟«گفت: 
گويي؟  چه مي«خواجه گفت:  »ام. كه هنوز از خانه بيرون نرفته

هايم  به دنبال كفش«غالم پاسخ داد:  »كردي؟ پس تا حاال چه مي
دانم كفش  كه نمي قدر كفش افتاده جا آن خواجه! اين گشتم مي

خواجه كـه از   »جاست! هاي عالم اين كفش ي من كجاست. همه
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ان! تو هنوز از خانه بيرون اي ناد«خجالت سرخ شده بود، گفت: 
  »جوري؟ مي را ها كفش اي و هنوز نرفته

ه شخصي براي كاري اميد ببندد و آن شـخص از  اگر كسي ب    
المثـل   ضرب نيايد،بر اهي، از انجام آن كارـروي تنبلي و كوت

  شود. مي حكايت حال او »جوري ها را مي كفش تو هنوز«
  »محمد ميركياني«

  پنج ساله شدم!

دوستان عزيزم سالم! قبل از هر صحبتي بايد بگـويم: تبريـك!   
من پنج ساله شدم. مـن   رسيد و همهم خانم بهار از راه  تبريك!

پيش متولد شـدم تـا دوسـت شـما      در ماه فروردين پنج سال
توانـد   نمـي  آموزان عزيز باشم. البته دوستي من و شـما  دانش

آمـوزان   د زيرا من يك ماهنامه مخصوص دانـش هميشگي باش
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ي  وقتي هر يـك از شـما دوره   بيناي دبستاني هستم. نابينا و كم
رسانيد، بايد با خواهر بزرگ من دوسـت   ن ميرا به پايا دبستان

شري مخصوص نابينايان ي ب شويد. خواهر بزرگم كيست؟ ماهنامه
  تر است. بزرگ

ي ديگـري   جز من، نشريه عزيز به آموزان دانم شما دانش مي    
آمـوزان بينـا    شما و دانش كه خواهر و برادر نداريد در حالي

مـان را   بياييد دوستي ع و زيبا دارند. پسي متنو چندين نشريه
  بهتر كنيم!

دهـم بـا كمـك     پرسيد: چگونه؟ من به شـما قـول مـي    مي    
هر ماه مطالـب   كنند، ر دفتر ماهنامه كار ميترهايي كه د بزرگ

بدهيد!  جديد و جالبي براي شما بياورم. شما هم يك قول به من
مطالب آن نظر  ي خودتان را خوب بخوانيد و در بارهي  ماهنامه
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كنيد جاي مطلبي در ماهنامه خالي است، با  د. اگر فكر ميبدهي
من تماس بگيريد و براي بهتر شدن مطالب نشـريه بـه مـن و    

  همكارانم كمك كنيد.

ترهايي كـه در   ي بزرگ ي شما از همه دوستان گلم! با اجازه    
كـنم و   د، تشكر ميـي من و شما زحمت كشيدنبرا سال گذشته
يدن بهار و تولدم را هم به شما، هـم  عيد نوروز، رس سال جديد،

گويم. شاد و موفق  مي به همكاران ماهنامه و هم به خودم تبريك
  باشيد!

  »ها بشري بچه«

  غذاهاي نامناسب

، تمام ها عالقه داريد فقط غذاهايي را بخوريد كه به آن اگر شما
  رسد. مواد الزم به بدن شما نمي
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ـ  شكر، غذاها را شيرين مـي     ها شيريني د. شـكر يكـي از   كن
د امـا مصـرف   ده ها است و به بدن شما انرژي مي كربوهيدرات

وانـد باعـث   ت مي شود. عالوه بر اين، زياد آن باعث چاقي مي
يشتري ها شود. هرچه غذاي شيرين ب خرابي و پوسيدگي دندان
  شود. پزشك نيز بيشتر مي بخوريد، نياز شما به دندان

ربـي  نند همبرگـر، چ ما كردني غذاهاي سرخ    غذاهاي چرب
به خـوردن   را گونه غذاها، شما بسيار زيادي دارند. مصرف اين

براي  كند و ممكن است شما مواد الزم غذاهاي ديگر بي ميل مي
ي قطعي زياد  وريد. چاقي و اضافه وزن كه نتيجهتان را نخ بدن

اين است كه شـما  خوردن غذاهاي چرب و شيرين است، مانند 
كنيـد. در ايـن    ي سنگين را با خود حملها مجبور باشيد كيسه
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هاي ديگر بدن شما مجبور هستند بيشـتر   وضعيت، قلب و قسمت
ي زيادي ندارند و اگـر زيـاد    بعضي از غذاها فايدهكار كنند. 

  به بدن شما آسيب برسانند. مصرف شوند، ممكن است

هايي كه مقـدار زيـادي مـواد     خوراكي    له هوله چيست؟ه
لـه  ه«كمي مواد غذايي مناسب دارند،  بسيارنامناسب و مقدار 

هـاي   ند مانند شكالت، شيريني و نوشـابه شو مي ناميده »هوله
بستني و بيسكوييت كه مقـدار   ؛ه سرشار از شكر هستندگازدار ك

و غذاهاي آماده كه سرخ كردني  زيادي چربي و شيريني دارند
  هوله هستند. همه هله هستند و مقدار زيادي چربي دارند،

  »امير صالحي طالقاني«

  شكارچيان تندرو

  ايي كوتاه و ـاهـي كشيده، پـدنـب اـخرم موشسمور، راسو و 
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ن تندرو، به دنبال شكار تـا  هايي تيز دارند. اين شكارچيا دندان
ار هـا بسـي   وند. اكثـر آن د هاي زير زميني مي ها و النه سوراخ

 تر از خودشـان هـم حملـه    حريص هستند و به جانوران بزرگ

  كنند. مي

وه از پستانداران تعلـق دارنـد.   سمورهاي آبي نيز به اين گر    
آبزيان تغذيه  كنند و از ماهي، خرچنگ و خوبي شنا مي به ها آن
سـمورها جـانوران    ها نيز پستاندار هسـتند.  كنند. گوركن مي

 گيرنـد امـا   خصوص كرم خاكي و سوسـك را مـي   كوچك به

ميـوه، دانـه و سـاير     ها از غـذاهاي متنـوعي ماننـد    گوركن
  كنند. هاي گياهان استفاده مي قسمت

عنوان راسوي عسل شناخته شده است  اين راسو به    راسو عسل
  ها  وحشي و نوزاد كرمي شكل آن ورهايزنب عسلزيرا اغلب از 
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ميانه و هند  اه اين جانور، از آفريقا تا خاوركند. زيستگ مي تغذيه
  است.

 تـرين و مـاهرترين شـناگر    سريع سمورِ گردن رنگي،     سمور

ر در بيشـتر نقـاط آفريقـا،    هاي شيرين است. ايـن جـانو   آب
كنـد. سـمور    مـي  ها زنـدگي  ها و باتالق ها، درياچه رودخانه

آيد كه  مي شود و كمتر پيش از آب خارج مي دريايي، به ندرت
 پايين برود. ايـن سـمورها در سـواحل    متر 15تا عمق بيش از 

كننـد و از مـاهي،    مـي  وس آرام زندگيشمالي و غربي اقيان
  كنند. ي دريايي تغذيه مي و ستاره ها صدف، كرم

شرقي و شرق  ق شمالدر مناط اين جانور    موش خرماي چيني
تواند به شدت گـاز   مي شود. موش خرماي چيني يافت مي آسيا

  وليد كند. اين ت بديبسيار  بوي، طرـخبگيرد و هنگام احساس 
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  كند. الي درختان شكار مي بهجانور بيشتر در ال

 ها بيرون هستند كه فقط شب ها جانوراني قوي گوركن    گوركن

ي بزرگـي از   ر شـبكه ها به شـكل خـانوادگي د   آيند. آن مي
 كنند. گوركن آمريكايي معموالً زيرزميني زندگي مي هاي تونل

هـا تغذيـه    ندگان و تخم آنهاي صحرايي، پر موش ها، از موش
  كند. مي

  »نژادابراهيمي و مهرزاده مينا هقصدي«

  بخوان تا بداني

ها) است كه شـدت   ها (نهنگ وال ها متعلق به شديدترين نعره* 
  آن برابر با صداي موتور جت است.

هايشـان را بـاز    چشـم  ها هنگام خـواب  ها مثل گرگ دلفين* 
  گذارند. مي
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بـا صـداي ش.ش.ش.    وقتي يك نوزاد در حال گريه است،* 
اطراف او در  زيرا صداي آبي را كه قبل از تولد ؛شود آرام مي

 كـه صـداي   كند. ايـن  م مادر بوده است، برايش تداعي ميشك

  دهد نيز به همين دليل است. مي ساحل دريا به انسان آرامش

 تـرين  دهد، سريع پلك زدن مي اي كه به انسان امكان عضله* 

روز در  هزار بار 15طور متوسط  به ها ي بدن است. انسان عضله
  زنند. پلك مي

بيشتر از يك فنجـان   خوردن يك سيب در ساعات اول صبح،* 
  كند. از انسان دور مي قهوه، خواب را

هزار بـوي   و تشخيص ده حس بويايي انسان قادر به دريافت* 
  متفاوت است.

  ترين ماهيچه در بدن انسان است. زبان، قوي* 
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  ت.بهتر گرفتن اشيا اس شيارهاي كف دست، كمكي براي* 

  شود. سفيد شدن موها مي خوردن كاهو مانع ريزش و* 

  بخوابد، انسان است. تواند به پشت تنها موجودي كه مي* 
  »ناصر نثار«

  هاي سبز دهخن

 تـا صـبح   سگ شما «اش گفت:  مردي با ناراحتي به همسايه
را نخوريد چـون روزهـا تـا     ي او هصغ«همسايه:  »پارس كرد!
  »خوابد. غروب مي

 مريضي كه در حال رفتن به اتاق عمل بـود گفـت:    دكتر به
  »بله، ولي خاموشش كردم.«ريض گفت: م »داريد؟ شما همراه«

  :بگيرنـد، اگر آمريكا، افغانستان، عربستان و كـره را  «معلم 

  آموز: دانش »شود؟ ه ميچ ايران، تكليف كنندحمله  چين بعد به



 
26

  »رود جام جهاني! مي ايران«

 حيف كه سـيرم وگرنـه   «ت: ا شد. سير گفبين سير و پياز دعو
  »خوردمت! مي

  :نـه، رفتـه بيـرون.   «بچـه:   »پدرت منزل است؟«طلبكار« 

را با خـودش   رود، سرش وقت بيرون مي به او بگو هر«طلبكار: 
  »بينم. را از پشت پنجره مي ببرد چون من اآلن سرش

  :ي  كنيد؟ همـه  آقاي راننده! براي كي رانندگي مي«مسافر
  »اند. ران كه خوابيدهمساف

 هايش را پنهان كرد و روي  پول اي، كسي داخل ديوار خرابه
ز چند بعد ا »اين مكان، هيچ پولي وجود ندارد. در«آن نوشت: 

نوشته را امضـا   ها را برداشت و زير آن ي پول وقت دزدي همه
 »كنم. جانب، مطالب باال را تأييد مي اين«كرد و نوشت: 




