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  يا نظافت اسراف

ا باز كـرد، شـهاب پسـر    كوچولو در ردر خانه را زدند. خواهر
 »مامـان شـما خانـه هسـتند؟    «نـان گفـت:   كهمسايه گريـه 

كوچولو آمد و مامان را صدا كرد. وقتي مامان رفت ببيند خواهر
همه  »پسر كثيف بدبو!«كوچولو گفت: ادرشهاب چه كار دارد، بر

توجه نشد منظورش چيست. با تعجب به او نگاه كردند اما كسي م
كوچولو را صـدا  را با خودش آورده بود، برادرمامان كه شهاب 

م چرا دوسـت خوبـت را ناراحـت    پسر گلم! بيا ببين«زد و گفت: 
  »كردي؟

كوله، وهايش را در هم كرد و با صورتي كجبرادركوچولو اخم    
جان! او خاله«كرد و گفت:  پيش مامان رفت. شهاب رو به مامان

كوچولـو  از برادرمامـان   »ا مسخره كرد و گفت كثيف، بدبو.مر
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جان! اين مامان«ش را توضيح بدهد. او گفت: حرف خواست علت
و موهـايش را   شويدهايش را نميرود، دستشهاب به حمام نمي

بـا او بـازي    هم كه ببينيد چقدر ژوليده است. من دوست ندارم
  »كنم.

جان! چرا بـه  شهاب«فت: گ مامان دستي به سر شهاب كشيد و    
ايـد در  خاله! نشـنيده «شهاب گفت:  »ي؟دهنظافت اهميت نمي

جـويي كنيـد؟   گويند در مصرف آب صرفهراديو و تلويزيون مي
صرف كرد! مـن  شود كه هر روز به حمام رفت و آب مخوب نمي

  »حمام را دوست ندارم!

يد در رم! اين كه باپس«ي ما زديم زير خنده. مامان گفت: همه    
هـاي  سـت جويي كنيد به اين معني نيست كه دمصرف آب صرفه

ـ  نشوييد يا به حمام نرويـد يـا لبـاس    خود را را از تـن   فكثي
هـدر ندهيـد و    جويي يعنـي آب را بيهـوده  صرفه درنياوريد!
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كـردن يـا    گويد حمامكس نميمصرف كنيد. هيچ اندازه الزمبه
 ت نكنيم، بيمـار ها اسراف است. اگر نظافت را رعايشستن دست

وقت بايد پيش پزشك برويم، داروهـاي زيـادي   شويم و آنمي
مصرف كنيم تا دوباره سالمتي خود را به دست بياوريم. اگر ايـن  

تا دوباره ما سالم  شودبيفتد، وقت و پول زيادي اسراف مياتفاق 
  »بشويم.

برادر بزرگم كه تازه از حمام بيرون آمده بـود، نگـاهي بـه        
ببين، من همين اآلن حمام كـردم امـا در   «رد و گفت: شهاب ك

جويي كردم زيرا فقط زماني كه الزم بـود،  هم صرفه مصرف آب
بيني كه ميدوش را باز كردم. مدت زيادي هم در حمام نماندم.

و همه از ديـدن پـاكيزگي مـن لـذت     هايم هم تميز است لباس
  »برند.مي

  اآلن بايد درست مصرف  ها از همينشما بچه«ان گفت: ـامـم      
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كردن هر چيز را ياد بگيريد. اگر شما يك برگ از دفترتان را هم 
بعد مامان  »ايد.كرده سياه كنيد و دور بيندازيد، اسراف بي دليل

پسرم! تو حرف بـدي بـه   «كوچولو كرد و گفت: نگاهي به برادر
كردي تا فرق بين اسراف و وستت زدي! بهتر بود به او كمك ميد

بگيرد نه اينكه دلش را بشكني. اطمينان  درست آب را ياد مصرف
 اي، پس بيا صورت شهاباين حرف نادرست شرمنده شدهدارم از 

جان! حاال شما هم بـرو  ببوس و از او عذرخواهي كن. شهاب را
يك دسته گل بيا بـا پسـرم   حمام كن و تميز و پاكيزه مثل  خانه،

  »بازي كن.

برگشت. ساعتي بعد، شهاب  زود هم شهاب شاد و خندان رفت و    
ي ذاشته بودند و جـايزه كوچولو خانه را روي سرشان گو برادر
  جان كرديم. كه ما هم نوش دو، آبميوه خنك بودآن آشتي

  »قاصدك«
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  شه لواشكمورچه مي

  ي كوچولومورچه

  و غمگينخسته

  و قايم شدرفت

  بين دو ماشين

  ماشين قرمز

  ماشين آبي

  مورچه نبايد

  جا بخوابي!اون

  بينييكهو مي

  هارن اونراه مي

  مونهتنت مي
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  هاماشينالي 

  جايوقت بهاون

  كشَقايم و با

  مثل آلوچه

  شي لواشك!مي
  »ايرودابه حمزه«

  اي؟از كجا آمده

  قاصدك، راست بگو

  اي؟از كجا آمده

  با چه پيغام خوشي

  اي؟نزد ما آمده

  اي كه بر اسب نسيم

  شوي نرم سوارمي
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  با دل شادكني مي

  گذاروجا گشت همه

  ي خودهمه در خانه

  پذيريم تو رامي

  دويم از پيِ تومي

  تا بگيريم تو را

  ولي از بس سبكي

  سيروي با نفَمي

دخوش نداري كه خور  

  بر تنت دست كسي

  هست تا اسب نسيم

  روز و شب در سفري

  روي كوي به كويمي
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  قاصدي، خوش خبري
  »محمود كيانوش«

  نامهگنج

زيباالو ند  

  يك رشته كوه است

  هم مهربان است

  هم باشكوه است

  نامهنجيك گ

  در سينه دارد

  هايشدر چشمه

  آيينه دارد

  با تاج خورشيد

  با ابر انبوه
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  زال زر است اين

  ي كوه؟!هيا قلّ

ي الوند، دومين هلّنام قهي آن بهلّكوهي در همدان كه ق    الوند
  ست.ي بلند ايران پس از دماوند اهلّق

گويند كه بر تخت سـنگي از  هايي را ميسنگ نوشته    نامهگنج
ر زمـان  هـا د ند نوشته شده است. ايـن سـنگ نوشـته   كوه الو

  .استايالمي و پارسي نوشته شده هخامنشيان به سه خط ميخي،

هلوان زال در شاهنامه، پدر رستم و فرزند سام جهان پ    زال زر
زمـان،  مده بود و مردمان آندنيا آاست. زال با موهاي سفيد به

دانستند. پس كودك سپيدموي را تولد چنين كودكي را شوم مي
  به كوه برده و رها كردند اما سيمرغ او را يافت و بزرگ كرد.

  

  »اسدا... شعباني«
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  پيشيِ من

  ام رامامان كه پيشي

  بسيار دوست دارد

  يك لحظه نيز او را

  گذاردتنها نمي

  از پشت آسمان، ماه

  كشد دوبارهميسر 

  ام راچشمان پيشي

  كند ستارهپر مي

  توي اتاق زيباست

  نور قشنگ مهتاب

  ماه با پيشي من
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  آرام رفته در خواب

  »صبا ندافيان«

  مي كرَنتيجه

رفت. چـون در آن زمـان   به شام مي عباس از مدينهبن...عبدا
ي راه، باران كرد. در ميانهبينا بود، غالمش او را همراهي مينا

اي غالم! نگاهي بينداز و ببـين در ايـن   «گفت:  ...ات. عبدگرف
 اي از جاجيم كهنه ديد.غالم خيمه »يابي؟مي اطراف، سرپناهي

اي در خيمه زن و مرد پيري را ديد كه بزغاله سوي خيمه رفت.به
  بسته بودند.

پيرمرد بـه زنـش گفـت:    سالم كرد.  وارد خيمه شد و ...اعبد    
مـرد   »خواهي؟چاقو را براي چه مي«ت: زن گف »چاقو بياور؟«

خواهم اين بزغاله را بكشم و براي ميهمانـان بريـان   مي« گفت:
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او چاقو را گرفت و بزغاله را كشت و بريان كرد. سپس آن  »كنم.
  را نزد ميهمانانش آورد.

راهي سرزمين شام شود، بـه   خواست ...اصبح فردا وقتي عبد    
 »ه داري، به آن پيرمـرد بـده!  ه همرازرهايي را ك«غالم گفت: 

ـ   اگر بهاي دو يا سه گوسفند را«غالم گفت:  دهي، بـس  بـه او ب
هاي زر را به او بده كه ما ي اين دينارهمه«گفت:  ...اعبد »است.

ي كه آن بزغاله، همهديگري داريم، در حالي ها چيزهايجز آن
شـمرد،   غالم دينارهايي را كه داشت »بود. دارايي اين پيرمرد

  به پيرمرد داد و راهي شدند. هزار دينار شد. همه راچهل

او را  ي آن پيرمرد رفـت. شت نيز به خانهدر راه بازگ ...اعبد    
ي بزرگ گوسفند فراهم كـرده و  هلّديد كه چند شتر خريده و گ
  ي ي اين اموال، نتيجههمه«م گفت: كارش باال گرفته است. به غال
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  »است.داري و بزرگواري او ميهمان

  »منشابوالفضل هادي«

  همان است كه ديدي!

هاي اصفهان لباس درويشان در كوچهعباس با گويند شبي شاهمي
نكه ديروقت شده، اي كرد كه ديد يك نفر كفشدوز، بامي گردش

زنـد،  اي كه به كفـش مـي  دوزد و با ضربهدر دكانش كفش مي
  »بكوب، بكوب، همان است كه بود.: «گويدمي

رد كفاشـي شـد. پـس از دقـايقي     عباس سالم كرد و واشاه    
زني، چـه معنـي   اين حرفي كه مي«از كفاش پرسيد:  گووگفت
ام كه سـوراخ روزي مـن   در خواب ديده«كفاش گفت:  »دارد؟

كنم، تغييري در مردي تنگدست هستم و هرچه كار مي تنگ است.
   همبه اين دليل است كه پشت سر آيد.وجود نميمن بهدگي ـزن



 
15

  »كه بود. گويم بكوب، بكوب، همان استمي

عباس ساعتي نشست و بعد خداحافظي كرد و رفت. صبح شاه    
داخل مرغ هم چندين  دستور داد مرغ برياني براي كفاش ببرند.

ي طال پنهان كرد تا كفاش به نان و نوايي برسد. كفاش وقتي هكّس
ي من كه از ايـن غـذاها   هچزن و ب«مرغ را ديد، با خود گفت: 

ي تاجري كه وسايل كفاشي از او اند! بهتر است آن را برانخورده
  »ين به بعد، نسيه از او خريد كنم.خرم، ببرم تا بتوانم از امي

فـاش  عباس بار ديگر با لباس درويشي به دكان كشب بعد شاه    
بكوب، بكوب، همان است « گويد:آمد و ديد كه باز هم كفاش مي

  »ديدي.كه 

است و با تـالش ديگـران تغييـر     روزيِ هر كس مشخص شده    
  كه بوده  ورـطانـهمش ـد وضعـكنكند. كسي كه فكر مينمي
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  »يد.جايي نخواهد رساهد ماند، بهخو

  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«

  تغذيه و قحطيسوء

به بـدن   هنگامي كه غذاي مناسب و كافي    تغذيه چيست؟سوء
تغذيه دارنـد،  شويم. افرادي كه سوءتغذيه ميار سوءنرسد، دچ

شوند. در بسياري از كشورهاي فقير، مـردم  مي خيلي زود بيمار
بـه   به پروتئين كافي دسترسي ندارند. كودكـان بـراي رشـد،   

 پروتئين بيشتري نياز دارند. منبع اصلي تأمين پروتئين جـانوران 

توانند فقرا نميقدر گران هستند كه ي آنهستند. اين مواد غذاي
  ها را تهيه و مصرف كنند.آن

قحطي، كمبود شديد غذا به حدي است كـه      قحطي چيست؟
ر زمان قحطي، بسـياري بـه دليـل    مردم از گرسنگي بميرند. د
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هـايي  سازمان دهند. در بعضي از كشورها،جان مي تغذيه،سوء
زده، مـواد غـذايي   دارد كه براي مردم محروم و قحطي وجود

  كنند.ميارسال 

اگر رشد جمعيت جهان به همين ترتيب ادامـه       غذا در آينده
ويژه گوشت، ماهي به پيدا كند، در چند سال آينده غذاي كافي

وجود نخواهد داشت.  ي زميني مردم كرهمرغ براي همهو تخم
منابع غذايي جديدي پيدا كنند اي از دانشمندان تالش ميعده

ي هستند كه پروتئين بيشـتري داشـته   ها دنبال گياهانكنند. آن
  باشند.

 توان آنه مقدار زيادي پروتئين دارد و ميسويا گياهي است ك    

را طوري عمل آورد كه مزه و شكلش شبيه غذاهاي ديگر شـود.  
هستند. اين گياهان  بعضي از گياهان دريايي، سرشار از پروتئين
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م بعضـي از  رويند اما فقط مردي زمين ميي مناطق كرهدر همه
  ها عادت دارند.ژاپن به خوردن آن كشورها از جمله

 زيـرا  ؛خورندورهاي مختلف، غذاهاي گوناگوني ميمردم كش    

در خـاور  خاص خودش را دارد.  هر منطقه، گياهان و جانوران
شود.در شمال آفريقـا، گنـدم را   دور، برنج كشت و مصرف مي

كننـد. در  مـي  آن خرد كرده و از آن غذا تهيـه همراه سبوس 
خـوبي رشـد   به شمالي، اروپا و آمريكا گندم روسيه، آفريقاي

د. در كننمي ها گندم را آرد و با آن نان درستكند. اروپاييمي
كنند و بـا  ذرت را آرد ميكند. آمريكاي مركزي، ذرت رشد مي

  پزند.هايي شبيه نان لواش ما ميآن نان

اصل از خوريم، در مي بيشتر غذاهايي كه ما     غذاهاي مهاجر
م مـيالدي،  اند. در قرن شـانزده كشورهاي دور و نزديك آمده
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زمينـي را از آفريقـاي جنـوبي بـه     سربازان اسپانيايي سـيب 
شـد.  مـي  بوقلمون ابتدا فقط در مكزيك پيدا كشورشان بردند.

ها مانند دارچين، فلفـل و ميخـك در قـرون وسـطي از     ادويه
برده شـدند. مـاركوپلو    وپاييكشورهاي شرقي به كشورهاي ار

  جهانگرد مشهور ايتاليايي، اسپاگتي را از خاور دور به ايتاليا برد.

  »مترجم: امير صالحي طالقاني«

  جانوران مناطق گرم

سياه خوار سرچندين نوع مرغ انجير    مرغ انجيرخوار سر سياه
ت و هـا حشـرا  كنند. آنمي در آفريقا و آسياي جنوبي زندگي

با اين كار خـود بـه    خورند وي شكل آنان را مينوزادان كرم
محصـوالت   كنند. البته اين پرندگان معموالًكمك مي كشاورزان

  ار تا دم، ـا از منقـهي آنندازهكنند. ازي را نيز تلف ميكشاور
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  سانتيمتر است.20

ـ اين ميمـون     شيري آسياييميمون دم ا، سـنگين وزن و  ه
زمين و هم روي درختان زندگي ي ها هم روپرقدرت هستند. آن

دم شيري جنوب هند نـه فقـط دمِ پرپشـت و     كنند. ميمونمي
ايـن   بلكه يالي از موي بلند نيز دارد. پشمالو شبيه دم شير دارد

  كند.ها و حشرات تغذيه ميجانور از ميوه

ها شهرها، روستاها و پارك گسترش    مرغيي بال تخمپروانه
، از وده است زيرا نوزاد كرمي شـكل آن براي اين پروانه مفيد ب

هاي اين پروانه تـا  طول بال كند.گياهان مختلف باغي تغذيه مي
هـاي اسـتوايي در   رسد. اين پروانه مانند پروانهيسانتيمتر م 11
  هاي متنوعي دارد.اطق مختلف، رنگمن

  »مهرزاده مينانژاد صديقه ابراهيمي و«
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  الكتريسيته

 كنيد، بدون الكتريسيته تصور كنيد.جهاني كه در آن زندگي مي

برقي، پلـوپز، المـپ   جارو صورت، از تلويزيون، يخچال،در آن
وسايل،  ي اينامپيوتر خبري نخواهد بود. همهتلفن و ك روشنايي،

تـرين و  كنند. الكتريسيته يكي از مهمبا كمك الكتريسيته كار مي
  هاست.ترين انواع انرژياصلي

هاي مختلف از ما در محيط خانه به شكل    الكتريسيته در منزل
كنـيم. وسـايلي ماننـد ماشـين     مي نيروي الكتريسيته استفاده

كننـد.  الكتريسيته كار مـي  گيري با نيرويوهلباسشويي و آبمي
ـ ي نيروي الكتريسيه روشن ميالمپ هم به وسيله ين شود. همچن

ي نيـروي الكتريسـيته گـرم    پلوپز يا بخاري برقي بـه وسـيله  
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هـاي  هر بزرگ در شب، بـا انـواع روشـنايي   شوند. يك شمي
ي ايـن نورهـا   كند. همـه ي زيبايي پيدا ميكننده، جلوهخيره

  وابسته به نيروي الكتريسيته است.

  »مترجم: مجيد عميق«

  بخوان و بدان

تـر از وقتـي اسـت كـه تلويزيـون      مغز هنگام خواب، فعال* 
  بينيد.مي

  دهند.تار مو از دست مي 70و زنان روزي  40مردان روزي * 

  قرار دارد. بدن در پاهاييك چهارم استخوان* 

ي شـما  دندهممكن است يك  كنيد،وقتي به شدت عطسه مي* 
ي خود را حبس كنيد، ممكن است يـك رگ  بشكند و اگر عطسه

كنيـد،  گردن شما پاره شود. وقتي عطسـه مـي  خوني در سر يا 
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در موقع عطسه، قلب يرا گويند زمي »عافيت باشد«مردم به شما 
  ايستد.ي يك ميليونيم ثانيه ميشما به اندازه

  ها، مسواك است.در مسافرت ترين مورد فراموش شدهشايع* 

  زند.قلب زنان نسبت به مردان تندتر مي* 

عنصر در  102وجود آمده و اين عنصر به 102ي زمين از كره* 
  بدن انسان نيز وجود دارد.

  »ناصر نثار«

  زن!حدس ب

 الغر و قد درازه  

  موهاش چه نرم و نازه

  كنهو وارنگ موهاشو رنگ ميرنگ

  كنهها رو اون قشنگ مينقاشي
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 صد تا چراغ توي دلش روشنه  

  گه خيلي شبيه منهمامان مي

  شهچاقه ولي باريك و الغر مي

  شهور ميور و اونتو آسمون اين

 شينهخانم باال ن  

  يه حلقه با نگينه

  ي گوشزهدمِ دروا

  شينهروي الله مي

 دست و پاها بيرو شاخه  

  رگ داره خون نداره

  پوسته و هيچي استخون نداره

  ها را شهريور ماه بخوانيد.پاسخ
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  شاديبخش

  :خودتان را به چهـارراه   زود«هوشنگ كوچولو به پليس گفت
الويز شـده و همـديگر را زخمـي    برسانيد، پدرم با يك مرد گ

ساعت يك «هوشنگ:  »كنند؟از كي دعوا مي« پليس: »اند.كرده
 هوشـنگ:  »نكردي؟ دعوا مرا خبرپس چرا اول «پليس:  »است!

  »زد!ا ميوقت پدرم او رچون آن«

  :دهـي؟ صـدايت را   مـي  پسر، چرا آهسـته جـواب  «معلم
هاي غلط جواب آقا، چه اصراري داريد كه«شاگرد:  »شنوم.نمي

  »تان برسد؟به گوش

 كردند. عد از تعطيلي كالس با هم صحبت ميز بآموسه دانش
كنـيم،  شير يا خط مي«يبش درآورد و گفت: ه از جكّاولي يك س
اگر هم خط آمد، سـوار  « دومي: »م سينما.رويمي اگر شير آمد
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سومي با نـاراحتي گفـت:    »رويم پارك.شويم و مياتوبوس مي
وقـت  و سـكه عمـودي ايسـتاد، آن   ط اگر نه شير آمد و نه خ«

  »خوانيم.هايمان را ميرويم خانه و درسمي

 مامـان،  «آمد و گفـت:   پسر كوچولو دوان دوان نزد مادرش
ذيرايي نسل بـه نسـل بـه مـا     داني كه گلدان بزرگ اتاق پمي

خواسـتم  هيچي، فقط مـي «پسر:  »بله، خوب!«مادر:  »رسيده؟!
  »يم نسل كنوني، آن گلدان را شكست.بگو

  :آقا اجازه، مـا «شاگرد:  »داني؟چه مي از كانال سوئز«معلم 

  »ها خبر نداريم.ي كانالكنيم. از بقيهفقط كانال اول را نگاه مي

  هاي تيرپاسخ چيستان

  گاز،كوله پشتي.فريزر، اجاقيخچال

 




