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 ي خوب خدا! هديه
لد حضرت علي )ع( بگويم. تبريك به مناسبت روز تو آمدم تا چند تبريك به شماسالم، من 

پدر خودشان  تر از ها بود و كودكان او را حتي بيش هچي ب م عزيز و خوبمان. او پدر همهاما
هاي خووبي   داد و حرف )ع( راه درست را به مردم نشان ميدوست داشتند. حضرت علي 

البالغه  هاي آموزنده در كتاب نهج ي اين حرف همه بود كه ها گفته زندگي بهتر انسان براي
بوار بوه    گويم، ايون  من باز هم تبريك مي لم خوب براي ما است.يك مع آوري شده و جمع

ي  ايد؟ پدرها هديوه  كر كردهاز زحمات پدر خوبتان تش مناسبت روز پدر. دوستان گلم! آيا
 ها را بدانيم. خوب خدا هستند كه بايد قدر آن

ين روز ترها ا ريك بعدي به مناسبت روز آزادي خرمشهر از دست دشمنان است. بزرگتب    
رزمندگان فداكار چگونه دشمن را از اين شهر عزيز  ها بپرسيد كه را به ياد دارند پس از آن

 بيرون كردند.
تبريك آخر فقط مخصوص تو دوست عزيز من است چون يك سال تحصيلي را با موفقيت     

لم و هوم خوداي مهربوان را از    درس خواندنت هم پدر و مادر و مع ي و با خوبتمام كرد
 راضي كردي. تعطيالت خوش بگذرد!  خودت

 «قاصدك»
 سالم خداي مهربون

 سالم خداي مهربون
 خداي مهربون سالم

 دوسِت دارم يه عالمه
 هستي هميشه تو باهام
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 كنم كر ميخدا تش
 هات من از تموم نعمت

 وشنعمت فكر و عقل و ه
 هات بتي مح همه از

 از اين كه يك مامان دارم
 بتِكه خيلي با مح

 و يك باباي مهربون
 كه آخر رفاقتِ

 كنم كر ميخدا تش
 كه بابا و مامان دارم
 دستاي پر تواني هم

 من به جاي چشام دارم
 خونم دوباره حاال مي

 با دستايي كه چشم داره
 هاش خدا تو مهربوني

 «جسخاله نر»         ذاره هيچ جايي كم نمي
 يك آيه، يك شعر

 گيوريم.  به همراه شعر ياد موي  ي بسيار زيبا از قرآن را دوست خوبم! امروز با هم يك آيه
ها بايد به پدر و مادر خود احترام بگذاريم،  ي ما بچه همه خداي مهربان، در قرآن فرموده

بالوالودين   و»يم.ها اطاعت كنو  و از آن بدهيم ر همه حال به سخنان آنها گوشهميشه و د
 و به پدر و مادر خود نيكي كنيد. «احسانا
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 خداي مهربون و پاك و دانا

 ها فرموده به تمامي بچه
 هميشه بايد يادتون بمونه
 احترامِ به مامان و به بابا

 خدا به ما فرموده در هر كجا
 بالوالدين احسانا-يادت باشه 

 پدر و مادرت بخوان.  فظ كن و برايي زيبا را به همراه شعر آن ح دوست خوبم! اين آيه
 «رحيمي نژاد»

 باباي خوبم
 روزت مبارك اي نازنينم
 باباي خوبم، اي بهترينم

 از صبح تا شب، مشغول كاري
 باباي نازم، مثل بهاري

 هايت، اي مهربانم با خنده
 صه فراريست، از روح و جانمغ

 آيي، شب از سر كار وقتي مي
 خوش خنده هستي،

 يار زيبابا يك سالمِ بس
 جا آيي اين خندي و باز، مي مي

 باباي خوبم، تو مهرباني
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 «خاله نرجس         انگار مثلِ رنگين كماني
 خوب است بداني

 تر از آب سرد است. آب گرم سنگين* 
 توانند نفس بكشند. مي ها زماني كه در تخم هستند، جوجه* 
 آمدند. به وجود نمي ها چرخيد، فصل اگر كره زمين نمي* 
 شوند تا سمت چپ. سمت راست بيني، بهتر استشمام مي بوها در* 
ان به تن گوسوفندان  اي زياد است كه دامدار اسكاتلند، بارش باران به اندازه در كشور* 

 پوشانند. خود باراني مي
 هاي انگلستان اعالم كردند رسانه* 

العاده در  قهاي خار ي جودو است و به دليل فعاليت ساله، نابغه هفتي نابيناي  هچبيك پسر
 شهرت پيدا كرده است. «مبارز روشندل»اين ورزش رزمي به 

ها بوراي سواختن جووهر، دوده و     ولين كساني بودند كه جوهر ساختند. آنها ا مصري* 
 كردند. ي گياهان را با هم مخلوط مي شيره

 «هاي علمي و فني جهان دانستني»

 جناب آتش
 شايد جناب آتش

 نش زياد باشدس
 كنم كه مي كرمن ف

 ن باد باشدس هم
 ي او ديروز بچه
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 در فندك عمو بود
 مثل پدر بزرگش

 شيطان و غرغرو بود
 تازه دروغكي گفت:

 ردماز من نترس، س
 خواست من بسوزم مي

 ما فرار كردما
 «پور مريم هاشم»

 هاي كودكانه لطيفه
 خورد. كن زياد مي خشك خاطر چرك رفت، به همين مام نميمردي به ح☺
چرا رنگت سوياه  »پرسيدند:  «طوطي.»گفت:  «اسم تو چيست؟»آقا كالغه پرسيدند:  زا ☺

 «كنم. فروشي كار مي چون توي زغال»گفت:  «است؟
ترسم  آب خوردم، مي جان، اآلنمادر»علي:  «داره. علي، بيا اسفناج بخور، آهن»مادر: ☺

 «بزنم. زنگ
شوطرنج  »داد:  جوواب  «چيست؟ن اي»توپ فوتبال نشان دادند و گفتند: به يك نفر يك ☺

 «گِرد.
بخار   پس اسب»آمد. گفت:  ا ديد كه از دهانش بخار بيرون ميمردي در سرما، اسبي ر☺

 «اينه؟
ي  نگه داشتن برگ جريموه »مرد:  «كن چيه؟ ترين كار برف پاك اصلي»افسر راهنمايي: ☺

 «جناب سروان!
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 تر از پدر مهربان
 از كسي بگو كه بود

 تر از پدر مهربان
 شد از غم يتيم يم

 چشم او ز گريه تر
 از كسي بگو كه بود

 مثل آفتاب، گرم
 مثل آب، عزيز و پاك
 مثل گل، لطيف و نرم

 اش هصاز كسي كه ق
 هاست بهترينِ قصه

 خوش به حال ما كه او
 ولين امام ماستا

 آه! قلب كوچكم
 پر شد از هواي او

 ام به خواب تا نرفته
 باز هم بگو، بگو

 «ينسرين صمصام»

 



 8 

 خروسه ميگه
ه كرد و ديد همه خواب برش را نگاشد و از النه بيرون رفت. كمي دوروآقا خروسه از جايش بلند 

هايش را به هم زد و پريد روي ديوار. بعد كمي گلويش را صواف كورد و خوودش را     هستند. بال
در آماده كرد براي خواندن و خواند: قوقولي قوقو قوقولي قوقو يعني صوبح شوده، خورشويد    

جيك،  جيك آمده، بيدار شويد. جوجه كوچولو از صداي آقا خروسه بيدار شد و با ناراحتي گفت:
خواهم بخوابم. آقا خروسه كه صداي جوجه كوچولو را  آيد و مي مي جيك يعني من خوابم جيك

آمده، اال كه وقت خواب نيست، خورشيد درشنيده بود، گفت: قوقولي قوقو قوقولي قوقو يعني ح
جيك يعني من  جيك جيك تان برسيد. جوجه كوچولو گفت: جيكايد بيدار شويد و به كارهايهمه ب

قوقولي  خواهم بخوابم. آقا خروسه گفت: ميسوزد و هايم دارد مي آيد، چشم كه هنوز خوابم مي
اشد، آن روز ديگر بوه كارهوايش   كسي وقت طلوع خورشيد خواب ب قوقو قوقولي قوقو يعني هر

تب كرد. بعود رفوت   مر وچولو از جايش بلند شد و با كمك مامان مرغه النه راجوجه ك رسد. نمي
ها  ها و جوجه ي قشنگي براي مرغ ي صبحانه عزيز خانم سفره شست و آمد كنار سفره. صورتش را

و كنوارش هوم    خشك خورد شوده   ف گندم و در سمت ديگر مقداري نانچيده بود. يك جا ظر
 بحانه خورد و بعد هم آماده شد كه برود مدرسه. وقتوي از آب بود. جوجه در كنار مادر ص ظرف

گفوت:   موي  هم غازه خانم كرد مي ديد كه داشت غذاها را جمع خانم رادر النه بيرون آمد، عزيز
به آقا خروسه كورد و گفوت:    جوجه كوچولو نگاهي «هم غذا بدهيد. من دير بلند شدم، به من»

وقوت طلووع   سحرخيزي و بيودار بوودن در    خروسه،جيك يعني متشكرم آقا جيك جيك جيك
دوباره گلويش را صواف   به همه كارهايم رسيدم. آقا خروسه جيك خورشيد چه خوب است. جيك

ها زود از خواب بيدار شوود، هميشوه    كس صبح كرد و گفت: قوقولي قوقو قوقولي قوقو يعني هر
 خورد. مي اش را هم با آرامش و صبحانه خوشحال و خندان است

 «نژادرحيمي »
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 لقب كشورها
سيالن، انبار چاي دنيا لقب خاص معروف است. كشور  چه جالب! هر كشوري در دنيا به يك

كشور هفتواد و   بت، بام دنيا و هند،كشور چين، سرزمين آسماني. كشور تشود و  ناميده مي
شود. كشور مصر به سرزمين فراعنه و ايسلند به سرزمين يخ معروف است  دو ملت ناميده مي

 شود. برزيل هم سرزمين آمازون گفته مي به و
 «هاي علمي و فني جهان دانستني»

 آن چيست
 گيري؟ مي  آن چيست كه اگر بشكني، جايزه ♣
 كوهي صندوق چوبي، پر از روغن ♣
 وم آن، رنگ آسمان.است و قسمت د ولش در گلستانآن چيست كه قسمت ا ♣

 هاي تماشايي قيافه
بوت و خوواهش از او   ز قبل خانم دكتر چندين بار بوا مح ي دختر كوچولويي كه رو قيافه

كار، از  بيند كه خانم معلمش به خاطر همين بانش را در بياورد، ولي امروز ميخواسته بود ز
  دست او حسابي عصباني شده است!

 بيند  بد، مي  به خانه برگشته و از بخت آور كوچولويي كه با يك كارنامه خجالتي پسر  قيافه
 كش را كه چند ماه پيش شكسته بود، همين امروز تعمير كرده و به چشمش زده پدرش عين

 است!
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لم بوده خوشوحال  سي آقا معكه پدرش در دبستان، همكال ي حسن پس از شنيدن اين قيافه
زده و دفترهايش را  د كه پدر حسن هميشه او را كتك ميگوي شده اما آقا معلم بالفاصله مي

 كرده است! خط خطي مي
خارج برايش يك كيوف   ولين روز تابستان، عمويش ازخانمي كه درست در اي دختر هقياف

آورده، ولي او مجبور است سه ماه صبر  خودكار و مدادرنگي خيلي خوب قشنگ و تعدادي
 ها در مدرسه استفاده كند. كند تا بتواند از آن

 «ها آقا بچه آزاد، گل حميد آرش»

 ها باغ فرشته
سومان پور از سوتاره بوود. امشوب      را باز كرد. آ جره رفت و آنو به طرف پنكوچولسارا
كورده بوود. سوارا    آالت درخشان آويزان تر از هميشه به خودش زيور ان، بيشآسم خانم

كه سارا به مامان و بابا شوب   ينشب بعد از ااش گذاشت و منتظر شد. هر دستش را زير چانه
ها  ا بيايد و او را به مهماني فرشتهشد ت عموابر مي آمد، منتظر گفت و به اتاقش مي خير مي به

اي  لو به ساعت اتاقش نگاه كرد. چارهابر كمي دير كرده بود. سارا كوچوشب عمو ببرد. آن
 كوچولو را بوا خوود بورد.   ابر بواالخره آمود و سوارا    ما عموماند. ا مينبود، بايد منتظر

حافظي كرد و به ، با او خداپياده شد ابرها رسيد، از عمو نزديكي باغ فرشتهكوچولو به سارا
يك رشوته   اي با ابرهاي پنبه راه افتاد. از دور دوستانش را ديد كه ها به طرف در باغ فرشته

هبان بواغ،  ها دويد، ولي نگ كردند. به طرف آن مي  بازي درست كرده بودند و طناب طناب
آم.  جوا موي   هر شب اينكوچولو! سالم، منم، سارا»نع ورود او شد. ساراكوچولو گفت: ما

شه. اسومت در فهرسوت    نمي»نگهبان با صداي كلفتش گفت: «اومدم با دوستانم بازي كنم.
كوچولوو   سارا «رود شماها جلوگيري كنيم.كوچولوهاي ممنوعه است. به ما گفتن از و آدم
ي ناظم كوه از آن جوا رد    فرشته موقع همان «چرا؟ من كه كاري نكردم. ولي آخه»: كفت
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چوي شوده؟ مشوكلي پويش     »گهبان را شنيد و جلو آمد و گفت: ارا و نگوي سشد، گفت مي
 آم. ايون  جا مي شناسين! هر شب اين ي ناظم! منو كه مي سالم فرشته»سارا گفت:  «اومده؟!

كار او درسته! »ت: ي ناظم لبخندي زد و با مهرباني گف فرشته «ذاره بيام تو. آقا نگهبان نمي
همين اجازه  به خاطر هاتون رو دوست ندارين.ديگه، پدر هاي چهو چندتا از ببه ما گفتن تو 

. من پدرم رو خيلي ولي اين درست نيست»سارا گفت:  «ها بازي كنين. ندارين تو باغ فرشته
سور   مگر همين امروز نبود كه وقتي پدرت خسته از»ي ناظم گفت:  فرشته «دارم. هم دوست

ه. بعد هم گفتي كوه اون تووپ رو   كار اومد، مجبورش كردي بره بيرون و برات توپ بخر
ه است و باشه فردا توپ رو بايد عوض بشه. هر چي پدرت گفت امروز خست دوست نداري و

كنه، گوش نكردي و مجبورش كردي همين امروز توپ رو عوض كنه. توازه بگوو    عوض مي
 ي هفرشوت  «نه! مگه چه روزي بود؟»سارا گفت:  «دوني امروز چه روزي بود؟ مي  ببينم هيچ

چوه كوار    بگو ببينم، مريم! امروز تو»باغ را صدا زد و گفت:  هاي داخل  بچهناظم، يكي از
كواله قشونگ    روز پدر بود. من هم براي پودرم يوك   امروز»: گفت  مريم «خوبي كردي؟

ولي من يادم رفته بود! حاال بذارين اين دفعه »كرد، فرياد زد:  كه گريه مي سارا «خريدم.
سارا آن قدر گريه كرد كه  شد. ولي فرشته راضي نمي «كنم. مي اهشرو برم داخل باغ، خو

كرد،  كاري مي پريد. او بعد از كمي فكر، با سرعت از رختخواب بيرون آمد. بايد از خواب
آرام كند و هم فرشته را راضي.فرداي آن روز، كنار ميز صوبحانه،   كاري كه هم خودش را

 ، دستش به كاغذي خورد و كاغذ از روي ميز بهداشت رميپدر سارا وقتي فنجان چايش را ب
قاشوي قشونگي   را باز كرد. داخل كاغذ، ن ت و آنزمين افتاد. پدر خم شد، كاغذ را برداش

 كشيده شده بود و زير آن با خطي كودكانه نوشته شده بود: پدر، خسته نباشي.
     ترت سارا.من را ببخش اگر اذيت كردم. خيلي دوستت دارم. روزت مبارك! دخ

 «ناديا عالء»
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 كوتاه و جالب
ريزد. اين كار تمساح به صوورت   خورد، اشك مي تمساح وقتي شكارش را مي   تمساح كاش

در  تمسواح  كنيم! اما اشوك  ها از آن استفاده مي المثل درآمده است و ما خيلي وقت ضرب
دن موا  شوود. آب اضوافي بو    هايش خارج مي قت، آب اضافي بدن اوست كه از چشمحقي

 شود. كردن خارج مي ها با عرق سانان
كنود   ها كمك مي فا و مهربان است و به ساير حيوانسگ حيواني باو   ها باوفا هستند سگ

 ها هم از شير او بخورند. گربه چهدهد ب مي ها. سگ ماده، اجازه گربه حتي به بچه
يكي از ه ي پرستوهاست. اين پرند خوار،پرنده كوچكي از خانواده مرغ مگس   پرواز عجيب

توانود   است كه مي اي خوار تنها پرنده هاي روي زمين است. مرغ مگس ترين پرنده كوچك
 عقب عقب پرواز كند.

 «گلنوش ديانت»
 تواني تو مي

اني يوك  تو يي چيست؟ بله، كار جالبي است. ميبويا ي ساختن يك ايستگاه نظرت در باره
ال هر ظرف را با يك چيز بودار حا هاي كوچكي را بگذاري. سيني برداري و توي آن ظرف

 قهووه ليموو، پودر  اي، پوست سير، شويد، چاي كيسه ي بهكن. مثل چي؟ مثل دارچين، حپر
 ها را براي خودت بنويس. ي آن يا اسپند. حاال اسم همه صابون

قوت كون و از   فروشگاه يا پارك هستي، به اطرافت خوب د وقتي در ميوه فروشي،     تقويت بيني
خيس، بوي دود   كني؟ بوي پرتقال، بوي خاك مي استفاده كن. چه بوهايي را حس خوب ات بيني

 به خانه برگشتي، هر كدام از اين بوها را يادداشت كن. ها. وقتي و مانند آن
 هاي آن چيست پاسخ

 ركورد، گردو، گالبي


