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 ماه عبادت
تر از هميشه با  ن بيشي بندگا خدا آمده، ماهي كه همه ! ماه خوببندگان كوچك خدا سالم

كنند. ماه رمضان، بهترين ماه سال است چون ماه عبادت است. در اين ماه  مي خدا صحبت
هاي بسييار   كنند. هم از نعمت بندگانش با او صحبت وردگار مهربان، خيلي دوست داردپر

بگويند. هر كس در اين  را براي اوها داده تشكر كنند و هم مشكالت خود  زيادي كه به آن
نجيام دادن كيار   دهد. ا مي پاداش چند برابر به او داوندخوب انجام دهد، خ ماه يك كار

 گيرنيد، در كيار   ترها روزه مي بزرگ توانيم در اين روزها كه ما مي خوب سخت نيست مثالً
ده و برايشان دعيا  نان استفاهاي آ تر از گذشته از راهنمايي خانه به آنان كمك كنيم و بيش

 كنيم.
را خيلي دوست داريم؟  ها هم روزه بگيريم چون ما روزه و عبادت شد ما بچه كاش مي اي    

توانيد نماز بخوانيد، دعا كنيد و  چولوها نبايد روزه بگيريد اما ميشما كو»گويد:  مي مادرم
چيون   واهيد.ي مردم از خدا بخ را هم براي خودتان و هم براي همهچيزهاي خوب زيادي 

 «كند. مي  شما كودكان بندگان پاك خدا هستيد، او دعاهاي شما را برآورده
ترهاي ما سالمتي  خواهيم به پدر و مادر و بزرگ ا! ما در اين ماه مبارك از تو ميخداي زيب

ن هرچه زودتر ظهور كنند. نمابندگان خوبي باشيم تا امام زما بدهي و به ما هم كمك كني
 «قاصدك»

 ديدارنماز 
اي شير،  طار پدر را آماده كرده بود. كاسهي اف كلثوم سفره اُم شب نوزدهم ماه رمضان بود.

( نمازشان را تمام كردند و كنار :آن كه امام علي ) تكه نان جو و كمي نمك. پس از دو
ها  دم! چرا دو نوع خوراك؟ يكي از آنفرزن»سفره نشستند، با ديدن نان و شير فرمودند: 
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كه يكي را  د، مگر آناي از آن را نخواهم خور رهكافي است. به خدا سوگند كه ذ براي من
( نان و نمك را خوردند و پيس از  :برداشت و علي ) ي شير را كلثوم كاسه ام «برداري.

ها  خانه، تاريك و ساكت بود. مرغابي شكر خدا دوباره براي نماز و دعا به پا خاستند. حياط
خواسيتند جيز    كدام نمي انگار هيچبه زير بال فرو برده بودند.  اي از حياط، سر در گوشه

( تمام شب را تا نزدييك  :خانه باشد. علي ) ( صداي ديگري در:صداي دعاي علي )
اذان صبح به دعا و عبادت گذراندند. با نزديك شدن وقت نماز به پا خاستند، وضو گرفتند و 

بودنيد،   تر از پييش  هاي امام سنگين پوشبه سوي مسجد بروند. پا عبا بر دوش انداختند تا
ها سر از زير بيال بييرون    ركت پاهاي مباركشان شوند. مرغابيخواستند مانع ح انگار مي

سيتند. اميام فرمودنيد:    هياي اميام ب   زنان راه را بر قيدم ودند و فريادگش آوردند، بال
 (:ور كنيد. عليي )  ا از سر راه اميام د ها ر كلثوم جلو دويد تا مرغابي . ام«أالاهلل الأله»

كلثيوم   ام «خواننيد  ميي  ها براي من نوحه اين ها كاري نداشته باش، نه! با آن»فرمودند: 
پدر گفت:  آورد، اما ناباورانه به استي و حق هرگز چيزي بر زبان نميدانست پدر جز ر مي
يدار امشب شبي است كه به د»( فرمودند: :علي ) «گوييد؟ مي اين چه سخني است كه»

هيا   ها را آزاد بگذار تيا از علي    يا آن را آب و دانه بده ها ر خواهم شتافت. مرغابيپيامب
حياط رفتند. وقتيي نزدييك در رسييدند و     سپس امام به سوي در «بخورند و سير شوند.

قالب در به شال كمر آن حضرت بند شد تا مانع رفتن ايشان شود.  خواستند در را بگشايند،
و بر زمين افتاد. امام خم شدند و شال را برداشتند و دوباره به كمر شال از كمر امام باز شد 

تسليم و و جز  كرد. در دلش غوغا بود را نگاه مي ي اشك، پدر كلثوم از پشت پرده ام بستند.
! خداونيدا »( رو به آسمان كردند و گفتند: :آمد. علي ) سكوت كاري از دستش برنمي

ملجم  جا كه ابن شتند، آنان قدم در راه مسجد گذاايش «اين مرگ را بر من مبارك گردان.
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كشيد. اميام بير بيام     ( را مي:ته بود و انتظار ورود حضرت علي )در ميان ديگران خف
هياي   ود كه صداي آسماني ايشان در كوچهاين آخرين شبي ب مسجد رفتند و اذان گفتند.

را بيدار كردند تا براي كوفه پيچيد. پس از اذان از بام به مسجد آمدند و يك يك خفتگان 
و فرمودنيد:   ملجم را بييدار كردنيد   ملجم رسيدند. ابن ماز آماده شوند. تا آن كه به ابنن
ي كيه داري فيرا   برخيز و چنين مخواب كه اين خواب شيطان است. زمان اجراي قصيد »

 ملجم ناباورانه به اميام  ابن «اي! دانم كه زير ردايت چه پنهان كرده رسيده است. خوب مي
ركيوع و سيجودي    ؛نمياز شيدند   كرد. حضرت به سوي محراب رفتند و مشغول نگاه مي
ملجم نزديك ستوني رفت كه حضرت  ر كه عادت هميشگي ايشان بود. ابنطو همانطوالني،
بن ملجم شمشيير  كه امام سر از سجده برداشتند، ا ماز كنار آن ايستاده بودند. همينبراي ن

و قلب زميين سيوخت،   پشت كوه شكست، دل آسمان لرزيد  ... واي بر ما...را بلند كرد و 
 ون آغشته شد. ( به خ:نوراني حضرت علي ) ي گاه كه چهره آن

 «كودكان نشريه دوست»

 صداهاي اطراف ما
تواني بگيويي كجيا    مي با اين كه تو دوست خوب من، نابينا هستي ولي اطمينان دارم كه

ها  ها و كاميون اشينخواهند گفت. صداي م هايت به تو دقت گوش دهي، گوش هستي؟ اگر با
دهند كه تو نزديك جاده هستي. اگر كنار دريا باشي، صداي اميوا  را خيواهي    نشان مي
كند، صيداي آن   مي ترند. وقتي قطار حركت ها وقتي به تو نزديك هستند، بلندصدا شنيد.

 ا خيليي بلنيد  شود، تيو صيداي آن ر   مي تر تر است ولي وقتي نزديك ي دور كم در فاصله
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جيا   ي صيداهايي را كيه در آن   ي شما كجاست؟ هميه  ترين جا در خانه شلوغ شنوي. مي
 شناسي كجاست؟ ترين جايي را كه مي شنوي بنويس. ساكت مي

 مهتاب شب بي
 آيد دوباره صداي باد مي

 شكسته باز هم بغض ستاره
 نم باران نشسته باز امشب
 به چشم ابرهاي پاره پاره

**** 
 به زير آب رفته ببين ماهي

 ز بس كه گريه كرده خواب رفته
 گرفته پيش چشم ماه را ابر
 ببين از شهر شب، مهتاب رفته

**** 
 ها از غم شكسته دل گنجشك

 كبوترها چه غمگينند و خسته!
 ها در حال كوچند ببين از النه

 پرستوهاي غمگين دسته دسته
**** 

 زمين و آسمان دلگير و تار است
 رد و غبار استها گ به روي شيشه
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 خواند قناري ديگر آواز نمي
 دل او هم شكسته، سوگوار است

 آيد ز هر سو صداي گريه مي
 بهاري بود و رفت از اين جهان او

 گويند امشب: همه با بغض مي
 «كو؟ كو؟ واي علي علي  كو؟ واي علي»

 «شكوه قاسم نيا»

 ها اردك
گذارنيد و پيس از ميدتي     م ميي ها تخ نكنند. آ ها هميشه در كنار آب زندگي مي اردك
 هيا بيراي ايين كيه بتوانيد بهتير از       آيند. مادر اردك ها از تخم بيرون مي اردك جوجه
ها  هاي پاي اردك دارد. بين انگشت ها را در كنار هم نگه مي هايش مراقبت كند، آن جوجه
ها به  د، اردكرس مي كنند. وقتي زمستان از راه مي اي هست كه به كمك آن، بهتر شنا پرده

روند كه آب در آن جيا ييخ نيزده     تر مي كنند و به جاهاي گرم دنبال رهبر خود پرواز مي
 باشد.

 المثل ي يك ضرب صهق
گفت ديگران مجبور بودند به حرفش گوش كنند و دستور او را  شاه كسي بود كه هرچه مي

 .دستورهاي عجييب و غريبيي بدهنيد    شد ند. خودخواهي شاهان گاهي باعث مياجرا كن
عباس سگي داشت كه خيليي آن را   كي از همين شاهان زورگو بود. شاهعباس صفوي، ي شاه

ي مين در دربيار    سي  بيچياره   به ايين »دوستش داشت. يك روز شاه با خودش گفت: 
ها به دربيار   شب گذرد. بهتر است روزها او را رها كنم كه در شهر گردش كند و نمي خوش
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هياي   هاي شهر رها كرد. س  او مثل س  ا در كوچهشاه سگش ر فرداي آن روز «برگردد.
كرد و آداب و رسوم زندگي يك س   خواست مي نبود و در دربار هر كاري دلش مي ولگرد
اي  ش خود، به دكان قصابي رفت تا تكهگرد دانست. س  شاه در نخستين روز نمي ولگرد را

ست عصباني شد و بيا  دانست اين س ، س  دربار ا وشت به دندان بگيرد. قصاب كه نميگ
ه شاه خبر دادند كه چه نشسيتي،  ساطور و كارد دنبال س  افتاد. س  از ترس فرار كرد. ب

به جيرم   مانده س  نازنينت را قصاب تكه پاره كند. شاه، قصاب بيچاره را احضار كرد و كم
اي طاليي به گردن س  بست تا هميه، سي     بعد هم قالدهكرد.  اش جريمه توهين به س ،

تر دستوري صادر كرد و گفت:  ه كارش نداشته باشند. از اين مهمبشناسند و كاري ب دربار را
تواند بكند و هر جا  سيبي بزند. هر كاري دلش خواست ميهيچ كس حق ندارد به س  ما آ»

ق دور كند، فقط حي  تواند برود. اگر كسي خواست او را از جايي كه رفته دلش خواست مي
ن شهر بد شد. س  به دكاندارا روزگار مردم و مخصوصاً «دارد با مهرباني س  را چخ كند.

كشيد. نه كسي بود  و هرچه را دوست داشت به دندان ميرفت  خواست مي هر جا دلش مي
توانست جلوي س  را  ران زده بود بپردازد و نه كسي ميبه دكاندا هايي را كه پول خسارت

هياي   يا كفيش  دوخت دوزي بود كه براي مردم كفش مي د. در ميان كاسبان شهر، پينهبگير
هايش را  گذاشت و چرم دوز جلوي دكانش ظرف آبي مي كرد. پينه ي مردم را تعمير مي پاره

 رفت و هر جا دليش  تر دوخته شود. س  شاهي هر روز مي كرد تا راحت توي آب خيس مي
دوز،  دكيان پينيه   رفت جلوي راست ميشد، يك تشنه ميبعد كه  و زد ميخواست پرسه  مي

ره مجبور بود هير روز پيس از   دوز بيچا نوشيد. پينه كرد و آب مي سرش را توي ظرف مي
به لب رودخانه ببرد، آبش را عوض كند، ظرف را  شاهي، ظرف آب را فرمايي س  تشري 

 دانست كه مردم يرا ميود، دور بريزد زهايي را كه توي ظرف آب گذاشته ب پاك كند و چرم
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حاضر نيستند كفشي را بپوشند كه با چرم نجس درست شده باشد. اگر وضع به همين صورت 
دوز هر كاري كرد كيه بيا    افتاد. پينه د، كار و كاسبي كفشدوز از سكه ميكر مي ادامه پيدا

ظرف آب ديگري  س  را از در دكانش دور كند موفق نشد. حتي مهرباني و چخ چخ گفتن،
به ظرف آب تازه نكرد و بياز  نگاهي  س  شاهي آماده كرد، اما س  اصال ي راي استفادهب

كيرد.   هايش را خيس ميي  دوز توي آن چرم است به سراغ ظرف آبي رفت كه پينهرهم يك
هاي پينه دوز هم شياهد   پسنديد. همسايه تر مي شاهي، آب با طعم چرم را بيشگويي س  

توانسيتند بكننيد.    ما از ترس مأموران شاه، كاري نميي ا شان بودند. سايهاين گرفتاري هم
اي به فكرش  نشست و فكر كرد تا باالخره نقشه درمانده شده بود، يك روز دوز كه كامالً پينه
گفتند. كفشدوزها با مشته بيه   مي «مشته»آهني سنگيني داشت كه به آن ي  او وسيله رسيد.

دوز ابتيدا   هاي چرم را صاف كنند. پينيه  يها و برآمدگ تگيكوبيدند تا برجس مي روي چرم
گفيت:   تصميم گرفت با مشته به سر س  بزند و س  را فراري دهد. اما ياد قصاب افتياد و 

جرم تيوهين  خودم را هم به  گيرند و والم را به عنوان جريمه از من ميشوم. ام بيچاره مي»
ن دردسر شيد.  عملي و بدواش  كرد تا نقشهباز هم فكر  «اندازند. به س  شاه به زندان مي
اي را به دست گرفته و جلوي در دكانش  دوز، كيسه ها ديدند كه پينه فرداي آن روز همسايه
كفشيدوز   «اي؟ دست گرفته كني؟ آن كيسه چيست كه در كار نمي چرا»ايستاده. پرسيدند: 
ب بياييد.  منتظرم س  شياهي بيراي نوشييدن آ   »هايش زد و گفت:  چشمكي به همسايه

كه سر و كله س   چيزي نگذشت «با مهرباني چخش كنم. اي ي پارچه هم با اين كيسهخوا مي
كفشيدوز بكنيد، او  بيا كيسيه،      شاه پيدا شد. تا آمد مثل هر روز سرش را توي ظرف آب

تلو خورد و به زميين  س  پس از خوردن ضربه، تلو «.چخ»اي به سر س  زد و گفت:  ضربه
 بگيو »دوز را به حضور شاه بردند. شاه از او پرسيد: فشكوران شاه رسيد.افتاد. خبر به مأم
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قربان! من به خاطر اين كه س  نجس »گفت:  كفشدوز «ببينم، با چه چيزي س  مرا كشتي؟
از ظيرف آب مغيازه    ي نرم، سعي كردم با مهرباني كيسه است، به آن دست نزدم و با يك

اي كيه   ي پارچيه  كيسيه  ي ده است وگرنه، ضربهدورش كنم. س  شما به دليل ديگري مر
فقط با ييك   كفشدوزها شهادت دادند كه  ي همسايه همه «تواند يك س  قوي را بكشد. نمي
ي ديگيري در دسيت    را از جلوي دكانش براند و وسيله اي سعي كرده س  ي پارچه كيسه

دوز را آزاد كننيد.   كفششاهد سكوت كرد و دستور داد  نداشته. شاه هم در برابر آن همه
اما او هرگز به كسي نگفت چگونه س  شاه را كشته است.  كه خواست بدانند لشان ميهمه د
ي سنگين مشته، سي  را از پياي    ني را توي كيسه گذاشته و با ضربهي سنگين و آه كه مشته

كسيي از راز آن   وقت اتفاق مهمي روي داده باشيد كيه   درآورده است. از آن به بعد هر
منظور از انبيان، كيسيه    «ست.انبان چي دوز در اند و پينهس  د»گويند:  مي آگاهي ندارد،

 است.
 «مصطفي رحماندوست»

 آينه و عروسك
 ي ما، يك دختر اخموست در آينه

 يك دانه عروسك، توي بغل اوست
 هاي عروسك، در آينه پيداست لب

 ي زيباست بر روي لب او، يك خنده
 اي كاش بخندد، آن دختر كوچك

 وسكي زيبا، مانند عر يك خنده
 «افسانه شعبان نژاد»
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 هاي تماشايي قيافه

گرفته،  بيستي  چند ماه مدرسه رفتن، يك بار نمرهاي كه بعد از  ي پسر يكي يكدانه قيافه* 

شود كه پدرش به خاطر مأمورييت اداري بيه ييك     ا به محض رسيدن به خانه باخبر ميام

 مسافرت دو ماهه رفته است!

شان قرار است كارهاي ساختماني  كه شنيده در مدرسهوغ و بازيگوشي ي پسرك شل قيافه* 

داير  ها بيند كالس . اما به محض رسيدن به مدرسه، ميانجام شود و حسابي خوشحال شده

 است و كارگرها در حياط مشغولند و در واقع، فقط براي بازي و ورزش جايي نيست!

صيداي بلنيد    ب، باي حسا لهئك مسر حال حل كردن يآموزي كه د ي دختر دانش قيافه* 

بيند كيه   و حاال مي «...شود  نبات ميي چهار آب شكالت به اضافه سه تا»پيش خودش گفته: 

 خواهد. ها مي نبات بها و آ كند و سهم خودش را از شكالت برادر كوچولويش گريه مي
 «آزاد حميد آرش»

 معماي عروس باهوش
ه قدري نخودچي دوست داشت كرد. او ب شوهرش زندگي ميمادر زماني عروسي بود كه با

خورد. طولي  ميكردن، داشت و پس از گرم قداري از آن را از آشپزخانه برميكه هر روز م
شوهر از اين موضيوع عصيباني شيد. او بيه     ي نخودچي نص  شد و مادر نكشيد كه كيسه

هيا را خيورده    او نخودچي مطمئنم»خود مظنون شد و غرغر كنان با خودش گفت:  عروس
باهوشي بود ولي شوهر، زن مادر «ين خانه شده.تنها كسي است كه تازه وارد ااست، چون 

شوهرش به او مظنون شيده اسيت.   دانست كه مادر تر بود. عروس مي عروس از او باهوش
 كرد، روي زمين يك دانه نخودچي شوهر خود خانه را تميز ميا مادرروزي وقتي داشت ب
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داد، با گفتن  ان ميشوهرش نشه آن را به مادرحالي ك پيدا كرد. نخودچي را برداشت و در
دانيد عروس به  آيا مي ها را برنداشته است. يرزن را متقاعد كرد كه او نخودچيدو كلمه، پ

 ي آخر چه گفت؟ پاسخ در صفحه شوهرشمادر
 «مترجم: داود شعباني»

 هاي داغ لطيفه
كجا احساس نياراحتي   پسرم در»پسري نزد دكتر رفت. دكتر ضمن معاينه، از او پرسيد: * 
 «در مدرسه، آقاي دكتر!»پسر گفت:  «ني؟مي ك
ترسيي   عيبي نداره، اگر مي»راننده:  «روي؟ قدر تند مي آقا چرا سر پيچ، اين»مسافر: * 

 «هايت را ببند! ها چشم من سر پيچ شما هم مثل
 خوب معلومه،»آرش:  «كني؟ شود، چه كار مي وقتي ماشين حسابت روشن نمي»ميد: ح* 

 «هم! دهلش مي
صيندوق را   از وقتيي كلييد گياو   »پدر:  «ودك شما از كي اشتهايش باز شده؟ك»دكتر: * 

 «خورد!
بيا  «شيويد.  تابه سرخ ميميني هستيد و در ز احساس كنيد سيبها گفت:  دكتر به ديوانه* 

كتر ها آرام ايستاده بود. د  و پايين پريدند، اما يكي از آنها باال ي ديوانه حرف دكتر، همه
 «ام! تابه چسبيدهآخر به »نه گفت: ديوا «اي؟ ادهچرا ايست»پرسيد: 

 ي پاكيزگي ترانه

 اتل متل توتوله،
 خيابونا شلوغه

 خيابونا پر از دود،
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 پر از صداي بوقه
 اتل متل توتوله،
 كنار جو، يه موشه
 ببين چقدر كثيفي
 به دست و پا و روشه
 اتل متل توتوله،

 هه مثل غوله گربه
 جا، ياد همينهر روز م

 لوله آشغاال ميتو 
 اتل متل توتوله،
 بيچاره اون سُپوره
 كه شهر ما رو بايد،
 جارو كُنه، بشوره

 «جعفر ابراهيمي»

 پاسخ معما

دانيد نخيودچي    اگر او نمي»در شوهر با خودش گفت: و ما «اين چيست؟»عروس پرسيد: 

 «چيست، پس چرا بايد آن را برداشته باشد؟
 


