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 مهمان عزيز
لد امام زمان )عج( که روز شادي و جشن است بر شما مبارك ! روز توهاي خوشبو سالم گل

سزال  دوازدهم ما شيعيان، تنها امامي است که به خواست خدا در بيش از هززار   باد! امام
کنيم. خزدا مزا    و دعا مي ي ما براي آمدنش روز شماري گذشته زنده و غايب است و همه

ترهزاي   کند پس ما هم مثل بززر   برآورده ميخيلي دوست دارد و دعايمان را  ها را بچه
 کنيم. براي آمدن مهمان عزيزمان دعا مي خوبمان

ايزد از   کنيد؟ آيا تا کنزون توانسزته   خوبم! با تعطيالت تابستاني چه ميراستي دوستان     
خزواهم   د؟ من مزي کني روزهاي بلند و طوالني تابستان براي انجام کارهاي خوب استفاده

م عزيزم نشان لدفتر بنويسم و روز اول مهر به معي کارهاي خوبم در تابستان را در يك  همه
 داند و حتي در تابستان که مدرسه تعطيزل  شاگردش قدر زحماتش را مي بدهم تا او بداند
 کارهاي خوب خود، پدر و مادر و معلم را خوشحال کند.کند با  است، تالش مي

 «قاصدك»

 غِِ کوچهچرا
 ي ما درخت داره کوچه

 درختاي قشنگ داره
 کريم دارهگنجشك و يا

 هاي رنگارنگ داره لگُ
 ي ما صبح تا غروب کوچه

 زنه از تميزي برق مي
 توي کوچمون چراغِِِِ
 «جعفر ابراهیمی»         ها هميشه روشنه  شب
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 منتظر ظهور
 بايد دعا کنيم ما

 هرِ ظهور آقاب
 ها ي شيعهبا دعا
 زيز زهرامياد ع

 هر وقتي تو شنيدي
 هر جا صداي اذان
 همون لحظه دعا کن
 براي صاحب زمان
 بعد نماز هميشه
 برا ظهور دعا کن
 بخون دعاي فرج
 امامِتُ صدا کن
 منتظر ظهورش

 مونيم ها مي چهما ب
 ها و شب  همش صبح

 خونيم براش دعا مي
 آخر يه روزي مياد
 مهدي صاحب زمان
 سربازهاي آقاييم

 «خاله نرجس»          اي ايرانه ما بچه
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 دندان شيري
ي دندان شيري چه نظزري   کشورهاي ديگر در باره داني کودکان دوست خوب من! آيا مي

گزذارم.   ام را در ليواني آب مي گويد: من دندان شيري کودکي از کشور سوئد ميدارند؟
ود دارد! کزودکي  اي وج سكه بينم که دندانم در ليوان نيست و به جاي آن، هنگام صبح مي

گذارم. در طول شب خرگوشزي   گويد: من دندانم را زير بالشم مي کشور السالوادور مي از
کودکي از کشور  گذارد. برايم مقداري پول مي دارد و به جاي آن آيد و دندانم را برمي مي

خواهم که يزك   کنم و از گنجشكي مي مي گويد: من دندانم را روي بام خانه پرتاب هند مي
ندانم را به طرف خورشيد گويد: من د م بياورد! کودکي از کشور ليبي ميدان جديد برايدن

کزودکي از   «هربان! برايم دنداني جديد بياور.م خورشيد»گويم:  کنم و به او مي پرتاب مي
دندان » گويم: اندازم و به او مي ي موشي مي النه گويد: من دندانم را داخل مي افغانستان
کوچك و تميز خودت را به من  هاي بردار و در عوض آن، يكي از دندانرا  ام هنهکثيف و ک
اي از دندان شيري داريد؟ از پدر و مادر بپرسيد کزه   هاي عزيز! شما چه خاطره بچه «بده.

 اي دارند. دندان بامزه چه خاطره در باره اين
 «فاطمه خراسانی»

 لقّصه و مث
 سبزيِ آش همسايه،

 گوشواره گوشاشه همسايه.
ي فقير همسايه بودند. يزك روز   د، در يكي از روستاها دو خانوادهروزي بود، روزگاري بو
هايش آويزان کزرد. زن   ه، يك جفت گوشواره خريد و به گوشزن يكي از اين دو خانواد

ها هم که مثل ما چيزي ندارند. پزس چطزور    آن»گفت:  همسايه خيلي تعجب کرد. با خود



 5 

را  بايد زيزر زبزانش   ي طال بخرد؟ از کجا آورده؟ حتما وارهسته گوششده که اين زن توان
يك روز صبح مثل هزر   «گوشواره را به دست آورده است. بكشم و بفهمم از کجا پول خريد

دهنزد.   بزنند و هم کارهاي خانه را انجام همسايه کنار هم نشستند تا هم حرف روز، دو زن
اش هزم   زن همسزايه  ها شد. ظرف غول شستندار کنار حوض آب نشست و مش زن گوشواره
ع بد مالي شكايت ها بود. زن همسايه سر حرف را باز کرد و از وض سبزي کردن مشغول پاك
ام اسزت.   ام را بچرخانم. هميشه هشتم گزروي نزه   دانم چطوري زندگي نمي»کرد و گفت: 
 م پزاره کنم که کفش بخرم، جزوراب  کفش ندارم. تا پولي جمع و جور ميخرم،  جوراب مي

مردهاي ما که وضع خوبي نداريم. بيچاره  گويي، راست مي»دار گفت:  زن گوشواره «شده.
 زن «هايشان بگذارند. و بچه ي زن کنند تا نان بخور نميري توي سفره صبح تا غروب کار مي

ي طزال   راستي مبارك باشزد، تزو گوشزواره   »: گفت ديد، همسايه که فرصت را مناسب مي
  حتما»زن همسايه گفت:  «لي ندارد.خيلي ممنون، قاب»دار گفت:  وشوارهزن گ «اي! خريده

تواني گوشواره  نه با اين وضع بد مالي که تو نميها را به تو هديه داده. وگر کسي گوشواره
باشم؟ چه کسزي را   اي بابا، مگر گور دارم که کفن داشته»دار گفت:  زن گوشواره «بخري.

 «اي؟ پس آن را از کجزا آورده »گفت:  زن همسايه «اورد؟دارم که برايم گوشواره هديه بي
زن  «ام. اي خريزده  هايي که تو دور ريختزه  اين گوشواره را با پول»دار گفت:  زن گوشواره

ام؟ به حق چيزهاي نشنيده!اگر پزول داشزتم کزه بزه      دور ريخته پول من»سايه گفت: هم
و بزا آن   تزو بزرداري   ام کزه  ريختزه  زدم. مزن کزي پزول دور    هاي زندگي مزي  زخم

خزري و پزاك    مزي  تو هر روز مقداري سزبزي »دار گفت:  زن گوشواره «بخري؟ گوشواره
و پلو  پلو. من هم بايد سبزي بخرم تا با آن آش خوردن و سبزي آش، سبزي کني: سبزي مي

کني که بيش  کنم. تو آن قدر بد سبزي پاك مي اين کار را نمي مابپزم و سر سفره بگذارم. ا
هاي تزو   ي سبزي باقي مانده ريزي. من هر روز از ميان مي ي سالم را دورها نصف سبزياز 
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 کردم. حزاال  انداز مي پس کردم و پول سبزي خريدن را مي ام را جدا سبزي مورد نياز خانه
زن همسايه، همان طور  «ي طال بخرم. جفت گوشواره ام يك هم با همان پس اندازها توانسته

فهميد  هايي که کنار گذاشته بود، نگاهي انداخت و سبزي د، به آشغالکر مي که سبزي پاك
انزداز   جزويي پزس   ي کسي که با صرفه از آن به بعد در باره گويد. اش درست مي همسايه

کنند و  ا نداند، اين داستان را تعريف ميجويي ر صرفه يا براي کسي که ارزش مهمي بكند
 «يه.ه گوشاشِ همساسبزيِ آشِ همسايه، گوشوار»گويند:  مي

 «مصطفی رحماندوست»

 من کاهو هستم
حاال شناسي؟ من کاهو هستم. رنگ من سبز پر رنگ است.  مي سالم دوست عزيزم! آيا من را

تزرين   دانستي کاهو يكي از قزديمي  کنم. آيا مي خواهم تو را با فوايدي که دارم آشنا مي
ب آرام را به و خوازود هضم است  کند، غذايي اي دنيا است؟ کاهو خون را صاف ميه سبزي

تا هزم اعصابشزان آرام    اين، افرادي که عصباني هستند، کاهو ميل کننددنبال دارد. بنا بر
تزرين درمزان    وه بر اين، کاهو بهترين و طبيعزي شود و هم اين که به راحتي بخوابند.عال

سزازد.   يمز  ي انسزان را بزاطراوت   کند و چهره چشم را تقويت مي خوني است، بينايي کم
 روي نكني. بم! يادت باشد در خوردن من زيادهخو دوست
 مامع
در يك روز خوب تابستاني، دو پدر و دو پسر براي ماهيگيري به کنار درياچه ؛ماهيگيري.1

ها تمام صبح را صرف گفتگو و ماهيگيري کردند و تا ظهر، هر کس براي خزودش   رفتند.آن
ايزن   خيلي خوشحال بودند، زيرا باهنگام بازگشت، دو پسر و دو پدر  يك ماهي گرفته بود.

دو پزدر  هر کس براي خودش يك ماهي داشت. دو پسر و  که فقط سه ماهي گرفته بودند،
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کس هم ماهي خود را گم نكرده بود. به نظر شما چطور چنين  فقط سه ماهي داشتند و هيچ
 چيزي ممكن است.

بزه زحمزت    اش شده بود کزه  روزي کالغ به قدري تشنه؛اي آب براي کالغ جرعه. 2
خورده بود، پرواز  ي بزرگي که روز قبل از آن آب توانست قارقار کند. او به سوي کوزه مي

در ته آن کمي آب بزاقي   خالي بود و فقط ي آن نشست، ولي کوزه تقريبا کرد و روي لبه
گزود  خيلي  ما کوزهخل آب بكند، اکالغ چندين بار سعي کرد منقار خود را دا مانده بود.

اي که نزديزك بزود    نتيجه موفق نشد ولي درست در لحظهبود و منقار او خيلي کوتاه. در 
وزه به باغ رفت و برگشزت و در  ي ک بايد بكند. او چندين بار از لبه نااميد شود، فهميد چه

کزه   کالغ براي اين نشسته بود به آساني آب خورد. ي کوزه آخرکار، در حالي که روي لبه
 ورد، چه کار کرد؟بتواند آب بخ

 ي آخر. پاسخ معماها در صفحه
 «مترجم: داود شعبانی»

 بال دارم
 در خواب ديدم، من بال دارم

 فكر پريدن بسيار دارم
 کشيدم ر ميمثل پرنده پ

 کشيدم دائم به هر سو سر مي
 يكدفعه ديدم روي درختي
 گنجشككي بود با هر سختي

 ديدم که گنجشك بالش شكسته
 رس بستهچشمان خود را از ت
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 گشت گنجشك دنبال مادر مي
 کرد پرواز ديگر اما نمي

 بال من فكر کردم گنجشك بي
 بسيار تنهاست بسيار بيمار

 دادم به گنجشك بال خودم را
 آن لحظه خنديد گنجشك تنها

 «خاله نرجس»

 بهتر است بدانيد
بته در ي شمسي است. ال جزو منظومهي زمين ما  که کره دانيد شما مي حتما؛کهكشان شكمو

هايي براي خودشان  وجود دارند که سياره کنار همين خورشيد ما، خورشيدهاي ديگري هم
 کنار هم يك کهكشزان را تشزكيل   ها در ها و ماه رند. اين خورشيدها و ستارگان و سيارهدا
است بدانيد که دهند. نام کهكشاني که ما در آن هستيم، کهكشان راه شيري است.جالب  مي

ورت دادن يزك کهكشزان   شناسان، کهكشان ما در حال قز  نشمندان و ستارهدا ي به عقيده
ي  هكشان راه شزيري داراي قزدرت جاذبزه   است! در حقيقت ک «برج قوس»کوچك به نام 

 خورد و بزه درون  شان کوچك را در مسير حرکت خود ميبه همين دليل کهك داردبااليي 
چرخد، به  که به دور خودش مي ن ما همين طورکشد. راستي يادتان باشد که زمي خود مي

چرخد. خورشيد هم به سرعت درحال حرکزت اسزت و بزه همزراه      دور خورشيد هم مي
ودش با سرعت بسزيار  هاي ديگر در حال گردش است. راه شيري هم دارد براي خ منظومه

 کند. پس مراقب باشيد سرگيجه نگيريد! زيادي حرکت مي
ليا در کشور استرا «سيدني»اي در شهر  در گلخانهدنيا  ترين گل بزر  ؛ گل دنياترين  بزر 

انگيزز،   گل حيزرت  سانتيمتر است! اين 132تر از  پيكر بيش باز شده است. قطر اين گل غول
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دان تنها تا زمان ديدن گل جهانگر جهانگردان را به سمت خود جلب کرده است. البته شوق
د! دليل دوري افراد از آن، بوي کنند. تعجب نكني ن دوري مياز آ کشد، زيرا فوراً طول مي
هزا آن را   دهد! آن هم جورابي که مزاه  جوري بوي جوراب ميست. اين گل بدخاص گل ا
 نشسته باشند!

 «پیمان پناهی، سروش كودك»

 گذرد! در حياط ما چه مي
 در حياط ما زير آفتاب

 خواب رفته است يك شلنگ آب
 کنم شير آب را باز مي

 کنم آفتاب را خيس مي
***** 
 ي حياط چند مورچه گوشه

 جب بساطاند يك وِ پهن کرده
 ند و نان و کاجقان ش در بساط
 زنند جنس ما حراج! داد مي

***** 
 از حياط ما رفت روي سيم

 بادبادکم مثل ياکريم
 زند قلب کوچكم شور مي

 زند بادبادکم ر نميپِ
***** 
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 توي باغچه در حياط ما
 کاشت خواهرم چند دانه را

 کنند ناز ميها همه  دانه
 کنند! مشت خاك را باز مي

 «غالمرضا بكتاش»

 قلقلك
 «کند؟ آقا کجايتان درد مي»دکتر: 
 «غربي بدنم. سمت شمال»لم جغرافي: مع

 «دو ضربدر دو ميشه چندتا؟»دبير: 
 «کنم خيلي بشه! فكر مي»شاگرد: 
ها  اب پرسشرضا جو «ا را با خودکار قرمز بنويسيد.ه هاي عزيزم، جواب پرسش بچه»معلم: 

رضزا   «قرمز جواب بزده؟  مگر نگفتم با خودکار»لم پرسيد: را با خودکار مشكي نوشت. مع
 «رگم فوت کرده است و ما عزاداريم!بزآخه مادر»جواب داد: 

گيزره و مزن هزم فزردا      مي اش را چون فردا کارنامه»پدر: «زني؟ چرا بچه را مي»مادر: 
 «بروم مأموريت و نيستم! خواهم مي

غرق شزوم،   توانم، چون اگر نمي نه»علي:  «؟تواني با من به استخر بيايي علي مي»حسين: 
 «زند. مادرم مرا کتك مي

اال فهميزدم  ح»پسر: «شود. صباني کني يكي از موهايم سفيد ميپسرم هر وقت مرا ع»پدر: 
 «ي موهايش سفيد است. بزر ، همهکه چرا پدر

خاطره خوشي  داد. آن مرد که «ث»مين قرص ويتا ششفت. دکتر به او ر مردي نزد پزشك
 «بدهيد! ششسه تا قرص ويتامين  آقاي دکتر، ممكن است که»از دارو نداشت گفت: 

 «سروش كودكان»
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 ي ما شهر ما خانه
 ي ماست اين جا کجاست؟ خونه

 آن جا کجاست؟ مالِ اوناست
 مال من و تو نداره

 هر جا که اين دور و بر است
 شهريه که هر چي باشه

 من و مال شماست مالِ
 شهرو تميز نگه داريم

 ي ماست که شهر ما خانه
 اين چي چيه؟ خيابونه

 مش فراوونهدود و دِ
 قطارهاش قطار مغازه
 هزارهاشم هزار خونه

 اين جويِ آبِ اين طرف
 آن جويِ آبِ آن طرف
 اين طرف آن طرف چيه؟
 ر استهر جا که اين دور و بِ
 شهريه که هر چي باشه

 شماست مالِ من و مالِ
 شهرو تميز نگه داريم

 «مصطفی رحماندوست»        ي ماست. که شهر ما خانه
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 پيشنهادهاي جالب براي شما
اي بمزاني، امزا فقزط     بروي و يك هفته توي جزيره اي فرض کن قرار است به سفر تازه* 
 گذاري؟ خودت ببري. توي اين چمدان چه مي تواني يك چمدان با مي
رفتي؟ چزه کزار    مي توانستي به گذشته برگردي، کجا اشتي ومياگر يك ماشين زمان د* 
 خواست چه کسي را ببيني؟ مي کردي؟ دلت مي
بزازي صزداي   کنيم. تزوي ايزن    هايت پيشنهاد مي يك بازي مخصوص براي تو و دوست* 

ك ترها بپرسيد که هر يز  توانيد از بزر  حيوانات را تقليد کنيد گاو، سگ، خروس، اسب.مي
 خورند؟ کنند و چه مي ات چگونه زندگي مياز اين حيوان

 ماهيان چاق دريا
د. واي قرمز، يك ماهي بريده بود و آن را با نخ از سقف اتاق آويزان کرده بزو مادرم از مق

شود  ي شما قوي مي دو بار ماهي بخوريد، مغز و حافظهاي  روي ماهي نوشته بود: اگر هفته
 گيريد. د مييا ها را بهتر و درس
ماهيگيري برداشتم و به طرف دريا رفتم. دريا آرام بود و جز صداي امواج، صدايي  البق    

منتظر ماندم از ماهي خبري نشزد.  ما هرچه رسيد. قالب را به دريا انداختم ا نمي به گوش
الب مزن  هاي عزيز، لطفا به قز  نوشتم: ماهي الب را از آب بيرون کشيدم، روي يك کاغذق

کزنم.   هاي رياضي را بهتر حل مي ته اگر شما را بخورم، مسئلهرم گفآويزان شويد چون ماد
الب رياضياتش خراب است. نامه را بزه قز  بعد اين طور امضا کردم: کسي که از دوري شما 

ها خيلي بزا   ماهي»تكاني خورد. توي دلم گفتم: الب آب انداختم. ناگهان ق زدم و آن را به
قالب را باال کشيدم اما  «اند. جانفشاني شدهام حاضر به  کمك به وضع درسيمعرفتند، براي 

 از طزرف  ود. روي نامه نوشته شده بود:الب آويزان بي ديگر به ق به جاي ماهي، يك نامه
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 شود، مزا راه   باش. براي اين که رياضيات تو خوبهاي دريا به شاگرد تنبل: ناراحت ن ماهي
هاي دريزا را   و هر روز ماهياستاد رياضي است. اهست که  بهتري داريم. اين جا يك کوسه

تواني اين کوسه را به خانه ببري تا به تو رياضزي   رسد. مي ها را مي شمارد وحساب آن مي
شود. امضا: ماهيان چزاق   ات خيلي خوب ي رياضي کمك او نمره درس بدهد. اميدواريم با

 دريا.
 «سرور كتبی»

 ماپاسخ هاي مع
بچه، پدرش و پدر بزرگش )دو پسزر و دو  پسر بودند. يك فقط سه نفر به ماهيگيري رفته .1

 پدر(
 جمع کرد و در کوزه ريخت تا آب باال آمد. دانه ها را دانه کالغ شن .2


