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 آخر تابستان
هاي شما در ماه خدا قبول باشد. مطمئنم ماا و دوساتان خودتاان در     ها سالم! عبادت هبچ

باه شاما و    ما هم از خداي مهربان خواستيم ايد. ه را در دعاهايتان فراموش نكردهماهنام
راساتي  حواساتان    ترهايتان سالمتي بدهد و شما را در درس و تحصيل موفق كند. بزرگ

شويم؟ چشم كه بر هم بزنيم  ماه  به پايان تابستان نزديك مي هست كه آهسته آهسته داريم
رسد. يادتان هست در ماه تير به  ود و باز فصل درس و مدرسه فرا ميش مي شهريور هم تمام

 شود! ؟ دفتر كارهاي خوب من دارد پر ميمان را يادداشت كنيمخوب هم قول داديم كارهاي
از اين تابستان داريد  براي ما بفرستيد تا در ماهنامه  ي خوبي دفتر شما چطور؟ اگر خاطره

ه ياا  صا اگار ق  صه و شعر هم گفتيد.ام بعضي از شما ق يك پيشنهاد ديگر! شنيده چاپ كنيم.
د  براي ماهنامه بفرساتيد.  بخوانن ها را هاي ديگر هم آن شعري داريد كه دوست داريد بچه

 كنيم. به اميد ديدار! هاي شما را هم منتشر تا جايي كه ممكن باشد  نوشته نيمك سعي مي
 «قاصدك»

 وقت نماز است
 آمد عمويم  باز از زيارت

 سوغاتي آورد  يك دانه ساعت
 شكل خروس است  اين ساعت او

 خواند آواز  قوقولي قوقو مي
 داند انگار وقت سحر را  مي
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 امروز ما را  او كرده بيدار
 يش  آرام و ناز استخيلي صدا

 گفت پاشو  وقت نماز است مي
 «افشين عال»

 من عسل هستم
 هاا  شاهد گال   ي زنباور عسال از   اي شيرين هستم كه به وسيله من عسل هستم  من ماده

تارين   يومقا  هاي بسيار زيادي دارم و از شوم. من فايده و در كندو ساخته مي آوري جمع
ي كودكاان   معدهها هستم. من براي  ر بيماريشفابخشي براي اكث غذاها هستم. من داروي
گيري از پوسايدگي دنادان   شا ا اين كه شيرين هستم ولي باعث پيبسيار مفيد هستم. من ب

ها و درمان نرماي   ريني خوشمزه كه براي رشد استخوانشوم. من عسل هستم  يك شي مي
ان را زيااد  چون وزن تو و كودكا  من را بخور ن و تقويت لثه سودمند هستم. حتماًاستخوا

 كنم. مي
 «هاي علمي و فني جهان يدانستن»

 رفيقم هم سوخت
ثر أيد. شاه با ديدن وضع اين مرد  متپوش را د روزي پادشاهي  مردي فقير و پاره گويند مي

او بدهند. وزيار از   ي مملكت  مبلغي به مرد زنده است  از خزانه وقتي شد و دستور داد تا
مت باد  با اين تصميم شاما   سلطان به سال»د و به او گفت: بسيار ناراحت ش اين تصميم شاه

و  كس كار نخواهد كرد د و به اميد كمك و ياري شاه  هيچها زياد خواهند شها و بيكار تنبل
شاه با شنيدن حرف وزيار تصاميم خاود را     «ت از ارزش و اعتبار خواهد افتاد.كار و زحم
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تا آخر عمر راد جامعه  مبلغي خواهيم داد كه ترين اف از اين پس به تنبل»ن اعالم كرد: چني
ماري باه  ش در سراسر مملكت پيچيد  افراد بي وقتي خبر تصميم شاه« از كار بي نياز شوند!

اده شود  چيزي ها پولي د آن ي ترين هستيم! اگر قرار بود به همه در قصر آمدند كه ما تنبل
ده شاود. از  پاولي دا  ها ترين ه تنبلبما دستور داديم »ت: ماند. شاه گف در خزانه باقي نمي

ور داد حمامي را گارم كردناد و   وزير دست «انتخاب كنيد. ترين ها را ميان اين افراد  تنبل
قدر گرم شد كاه زماين مثال كاوره      ي مدعيان تنبلي را داخل آن بردند. حمام آن همه
داغ كس توان ايستادن در آن را نداشت. همه ياك باه ياك از حماام      سوخت و هيچ مي

ون آمدند. در آخار   اي ديگر  افتان و خيزان از حمام بير ت. عدهگريختند. يك روز گذش
د. ديگاري   كار  ولي هيچ حركتي نماي  «سوختم!»زد:  سه نفر ماندند يكي دائم فرياد مي

نفر سوم هم هر چند ساعت يك بار  آهسته به نفار   «سوختم!»زد:  ساعتي يك بار فرياد مي
 فرداي آن روز  وزير اين سه نفر را نزد شاه بارد و  «قم هم سوخت!بگو رفي»گفت:  وم ميد

 «شاوند!  مملكت هستند و شامل فرمان شاه ميترين افراد  اين سه نفر به راستي تنبل»گفت: 
 ي بااره ل شد و به كنايه و تمساخر  در  المث يك ضرب «بگو رفيقم هم سوخت»از آن به بعد 

پرور است و حتي كارهاي شخصاي خاود را نياز     نكار برده شد كه بسيار تنبل و ت كسي به
 گذارد! ي ديگران مي عهده به

 «گري: مصطفي رحماندوست فوت كوزه»

 با اجازه
داد. جيك  حرفم گوش نمي به اي داشتم كه اصالً ادم نيست  جوجهپارسال بود يا پيرارسال ي

ه بشقاب غذايم نوك اجازه! ب زد  بي ه! از اين اتاق به آن اتاق سر مياجاز كرد  بي مي جيك
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ي اين كارهايش  باز  اجازه! با همه كرد  بي پي مي اجازه! روي فرش و موكت پي بي زد  مي
 اجازه! او را توي ساطلي  ديدم اين جوجه خيلي كثيف شده بي هم دوستش داشتم. روزي
ديدم  ت پهنش كنم كه توي آفتاب خشك شودخواستم روي بند رخ شستم و بعد چالندم. مي

 توي باغچه خاكش كردم  با اجازه! اجازه! من هم باز هم بي كشه نفس نمي مرده و
 «فرهاد حسن زاده»

 احساسو لمس
توان فهميد. تعداد زيادي اجسام زبر  ا لمس هر جسم  مسائل زيادي را ميزبر و صاف: ب* 

د و بعضي بسيار كوچاك. بعضاي از   كن. بعضي از اين اشيا شايد بزرگ باشن و خشن جمع
بسياري از اجسامي  ي كاج يا آناناس. شند مثل ميوهتوانند چيزهاي طبيعي با م ميها ه آن

از ماواد   هاا  تر اسباب باازي  طح صافي دارند. بيششوند  س ها ساخته مي كه در كارخانه
تواني پيدا كني كاه   دقت كن  در خانه چند نوع جسم مي شوند. مي پالستيكي صاف ساخته

 سطح صافي داشته باشند.
شكستن اجسام  اي سخت است. ند. فلز  مادهمحكم و سخت: مواد سخت اغلب بسيارنرم * 

كم باشند. پاره كردن نخ دور توانند بسيار مح ار مشكل است. اما مواد نرم هم ميفلزي بسي
ني پيدا كني؟ چند ناوع  توا مي غير ممكن است. چند نوع جسم نرم ي شيريني تقريباً جعبه

 تواني پيدا كني؟ جسم سخت مي
 «ترجمه: كاتارينا ورزي»

 موش پر كار
 . گربه دُم موش را گاز گرفت و آن را كند. دويد اي به دنبال موشي مي روزي از روزها گربه
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 برداشت و رفت. موش شروع كرد به گريه كردن و پشت سار هام فريااد    بعد دم موش را
ا باه تاو   آن ر: »گربه گفات  «اهم  دمم را نبر  آهاي گربه نرو.خو من دُمم را مي»زد:  مي
يش موش جستي زد و دويد پ «گاو بروي و براي من شير بياوري. دهم به شرطي كه پيش مي

بنوشد و دم مرا به  به گربه بدهم كه كمي شير به من بده تا اي گاو خوب  لطفاً»گاو و گفت: 
دهم  به شارطي كاه پايش     مي به تو شير»گاو سرش را تكان داد و گفت:  «من برگرداند.

موش جستي زد و به سرعت  «ام. خيلي گرسنه چون من و برايم علف بياوريرز بروي كشاو
كمي علف به من بده تا علف را به گااو   اي كشاورز خوب  لطفاً»پيش كشاورز رفت و گفت: 

دهم تا او دم مرا به من پس تا بخورد و سير شود و به من شير بدهد تا شير را به گربه ب بدهم
بروي و كمي  دهم  به شرطي كه پيش قصاب علف به تو ميمقداري »كشاورز گفت:  «بدهد.

زد و در يك چشم به هام   موش جستي «ام. چون من خيلي گرسنه گوشت براي من بياوري
به من گوشت باده تاا باه     اي قصاب خوب  لطفاً»زدن خودش را به قصاب رساند و گفت: 

را به گاو بدهم و او به من شير  لفكشاورز بدهم تا بخورد و سير شود و به من علف بدهد تا ع
باه تاو گوشات    »قصاب گفت:  «دم مرا به من برگرداند. بدهد و شير را به گربه بدهم و او

موش جستي  «نان بياوري تا بخورم. كه پيش نانوا بروي و براي من كمي دهم به شرطي مي
ي نان به من بده كم اي نانواي خوب و مهربان  لطفاً»زد و به سرعت پيش نانوا رفت و گفت: 

كشاورز به من علف  تا به قصاب بدهم تا او به من گوشت بدهد. گوشت را به كشاورز بدهم تا
هم دم مرا باز  بدهد. علف را به گاو بدهم تا گاو به من شير بدهد. شير را به گربه بدهم تا او

ماوش   «اما به شرطي كه گندم مرا نخاوري.  به تو نان خواهم داد »نانوا گفت:  «گرداند.
اد  نانوا به موش نان د «وقت از گندمت نخورم. دهم هيچ مي اي نانواي مهربان  قول»گفت: 

ماوش گوشات را باراي      موش هم نان را براي قصاب برد قصاب هم به موش گوشت داد



 7 

ه موش شاير  گاو هم ب  پيش گاو بردموش علف را   كشاورز به موش علف داد  كشاورز برد
گربه هم دم موش را به او پس داد. موش دماش را    موش شير را جلوي گربه گذاشت  داد

 گرفت و شادمان و خوشحال دويد و رفت.
 «ايم دكتر احمد خواجه»

 ي زيرك پرنده
با ايان كاه    اما اين پرنده  شناسيم اي است كه آن را با صداي قارقار مي كالغ سياه  پرنده

دانستي كالغ   آيا مي رود. مي ي حيوانات مرده باز به دنبال الشه رد دا قدرت شكار كردن
برند.  هاي جالبي به كار مي ها براي به دست آوردن غذا كلك اي زيرك است؟ كالغ پرنده

هاا را روي   كنناد و صادف   ماي  اند  تا ارتفاع زياد پرواز گرفته ها همراه با صدفي كه آن
ان درياايي انتااار   ي مرغا  . اين پرندگان اطراف النهباز شوداندازند تا  ها مي سنگ تخته
 دزدند. مي هاي تنها را فرصت مناسب جوجه كشند و در مي

 «هاي زندگي حيوانات دانستني»

 هاي عجيب درخت
بلند و قشنگي داري  مثل پرِ پرنده است. اما بگو چارا   هاي سالم نخل زيبا! چه برگ»گفتم: 
 «هتر رشاد كانم.  اند تا ب هاي خشكم را بريده ن برگچو»گفت:  «ات تكه تكه است تنه پوست

ها را  آن ي شوند  ساقه ها خشك مي هاي بلندي دارد. وقتي اين برگ فهميدم كه نخل  برگ
 تكه است. ي نخل هميشه تكه تنه بُرند. به همين خاطر مي

 و خواهي قد بكشي  درخت نارگيل! بگو ببينم تا كي ميبااليي داري به  چه قدو به»گفتم: 
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 «شاوم.  ماي  كشام و بلناد   كنم  قد مي رشد مي تا هميشه. من تا وقتي »گفت: «باال بروي؟
درخات  بلناد و بلنادتر     ي اين رگيل  هميشه در حال رشد است. تنهفهميدم كه درخت نا

 شوند. درخت زياد ميها فقط در باالي  شود. اما برگ مي
 «طاهره خردور»

 سرخ و تُرد
 ام ابتداي عمر  يك جوانه

 ام رخ و ترد و پاك  دانه دانهس
 ام ام  از نشانه سيشنا مي

 ام در كنارتان  توي خانه
 ام ام هنوز  جاودانه تازه

 ام در معرفي  صادقانه
 ام شادي است و شوق  در ترانه

 ام ها  يك بهانه پيش بچه
 ام ام  هندوانه هندوانه

 «مهدي وحيدي صدر»

 بزرگبوسِ بابا
سالم دخترم! برو پيش مادرت. تاوي  »بزرگ گفت: م كردم. باباالبزرگ رفتم  سبه اتاق بابا

قهر باشام؟ تاو كاه     نه! چرا با تو»گفت:  «بزرگ  با من قهري؟بابا»گفتم:  «اتاق من نمان.
باه  »بزرگ گفات:  بابا «كني؟ كني؟ بوسم نمي چرا بغلم نميپس »گفتم: «كاربدي نكردي!
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گ را نفهميدم و نگااهش كاردم.   ربزابامناور حرف ب «خاطر اين كه خيلي دوستت دارم.
وسمت ياا  بب ام. اگر يزم  من امروز مريضم. سرماخوردهدختر عز»فهميد و گفت:   بزرگبابا

ت و دارو بخورم بخورم  شرب شوي. من بايد استراحت كنم  آش بغلت كنم  تو هم مريض مي
شحال شدم. اش را شنيدم و خو هم  از دور مرا بوسيد. صداي بوسهبعد  «تا حالم خوب شود.

  «تا دوباره مرا بغل كند و ببوسد! تر خوب شود كاشكي بابابزرگ زود»خودم گفتم: با 
 «جعفر ابراهيمي»

 ترين پسر معماي باهوش
باه   كرد كه سه پسر داشت. از قضا پيرمرد بيمار شاد و فهمياد   مردي زندگي ميزماني پير

هاا   آنود فرا خواند و به اين پسرانش را نزد خبه سراغش خواهد آمد. بنا بر زودي مرگ
 بينين شما تقسيم كنم  وجود ندارد.راهي براي اين كه بتوانم خانه و مزرعه را ب هيچ»گفت: 

 مزرعه را به ارث خواهد برد. تر از همه است  خانه و ما كسي كه بتواند ثابت كند باهوشش
چيزي بخرد و ي خود  هكس كه هست. كسي كه بتواند بابراي هر يك از شما روي ميز  يك س

ي  ترين پسر  ساكه  بزرگ«ي دارايي مرا به ارث خواهد برد. را با آن پر كند  همه اين اتاق
تار   وم كمي بيشاش را پر از كاه كرد. پسر د چرخهداشت و به بازار رفت و چهاربر خود را

و بي  ترين پسر خوب فكر كرد هم به بازار رفت و چندين كيسه پر خريد. جوان فكر كرد. او
شب كه  ها را در جيب خود جا داد. دو چيز كوچك خريد و آن اي رفت و به مغازه ر و صداس

هاي  اند. پسر بزرگ  كاه ايند و نشان بدهند چه چيزي خريدهها را صدا زد تا بيشد  پدر پسر
ر را آورد هاي پ م كيسهوقسمتي از اتاق پر شد. پسر د خود را كف اتاق پخش كرد  ولي فقط

ز هم تمام اتاق پر نشاد.  تري از اتاق پر شد ولي با لي كرد. اين بار قسمت بيشو در اتاق خا
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ترين پسر لبخندي زد و آن دو چيز كوچك را از جيب خود بيرون آورد و باه   سپس جوان
ن پسر من هستي. در حاالي  تري به راستي كه تو باهوش»پدر گفت:  تمام اتاق پر شد. زودي

خواهد  ام به تو مزرعه ا پر كنند  تو آن را پر كردي. خانه وهايت نتوانستند اتاق مركه برادر
 ترين پسر چه خريده بود كه توانست با آن اتاق را پر كند؟ جوان« رسيد.

 .ي آخر جواب اين معما در صفحه
 «مترجم: داود شعباني»

 راه خوار راه مورچه
خاوار   ا مورچاه نها كند و در واقاع  ت  تر در استراليا زندگي مي راه  بيشخوار راه  مورچه

ها  ها  موريانه مورچه اش انواع سانتيمتري دهي  ت. او با استفاده از زبان چسبندهپستاندار اس
 تواند روزاناه  ميراه گرسنه  خوار راه يك مورچه خورد. ها را مي و ساير جانوران شبيه اين

 بخورد. هزار مورچه بيست
 عجب زبوني داره 

 واي كه چقدر درازه
 ندهبا اون هيكل گ

 نازه هي به خودش مي
 سرش هميشه پايين

 دنبال يك بهانه است
 گرده؟ باز پيِ چي مي

 دنبال موريانه است
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 عجب زبوني داره
 حسابي چسبناكه

 ها رو خوره مورچه مي
 خوار اين آقاي مورچه
 با اين زبون دراز

 باز شده مشغول كار
 ي درازي چه پوزه

 داره چه گوش ريزي
 گرده توي جنگل مي

 خوارِ ا مورچهين آقا
 «رحيمي نژاد»

 چيستان
 خورد؟ كدام درنده است كه آدم سرش را ميآن * 
 شود؟ آن چيست كه تا آب نخورد  نان نمي* 
 گرد است  گردو نيست؟   انار نيست سبز است  خيار نيستترش است* 
 چيست آن لعبت پسنديده* 

 ي سرخ و سبز پوشيده جامه
 ي چوبين در ميان دو كاسه

 به ناز خوابيده چون عروسي
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 ي آخر هاي چيستان در صفحه پاسخ    
 پاي من

كنم.  مي روم. با پاهايم بازي مي خداي مهربان  به من دو تا پا داده است. من با پاهايم راه
روم. من  شوم و به مدرسه مي روم. با پاهايم از خيابان رد مي مي با پاهايم از كوه و تپه  باال

روم.  نميها هستم. با پاي برهنه روي خاك و سنگ راه  آن اظبپاهايم را دوست دارم و مو
تنگ ياا  شويم تا بوي بد ندهد. كفش  را هر شب مي زنم. پاهايم به چيزهاي سفت  لگد نمي

 دانم. مي با تو مهربانم و قدر تو را پوشم تا پايم ناراحت نشود. پاي من! من گشاد نمي
 «مهري ماهوتي»

 لبخندك
خرگوشه »گفتند: خجالت كشيد و هيچي نگفت.  «بگو بله.»د: گفتن عروسي خرگوشه بود. ☻

 «رفته هويج بچينه.
خواست ببارد  به خودش چتر  د بپرد پايين. براي همين وقتي ميترسي ي باران مي قطره ☻

 نجات بست.
  تازه رفتاه باودم هواخاوري     خيلي ممنون»ومي: د «خوري؟ چرا غذا نمي»لي: وا ☻

 «سيرم.
هر »مريض:  «چه مواقعي؟»دكتر:  «بله.»مريض:  «شويد؟ مي به غذا بي ميلآيا »دكتر:  ☻

 «كه حسابي غذا بخورم و سير باشم. وقت
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 غول مهربان
 يه غول داريم تو خونه

 كه خيلي مهربونه
 او سطل آشغالِ ماست

 هميشه دنبالِ ماست
 از صبح تا شب هميشه

 شه خوره سير نمي مي
 

 ها جون هچب»گه  هِي مي
 و خيابونتو خونه 

 هر چي زباله داريد
 .«برايِ من بياريد

 «شعباني ...اسدا»

 پاسخ معما و چيستان
ترين پسر  يك كبريت و يك شمع خريد و با روشن كردن شمع  اتاق را با روشنايي پر  جوان
 كرد.

 .سرشير  آرد  ليمو  پسته


