
 1 

 خوانيم در ماه مهر مي
 2 ......................................................................................................................................................................... همكالسي سالم!

 2 ................................................................................................................................................................. صداي زنگ مدرسه
 3 .............................................................................................................................................................................. مواظب باشيد!
 4 ......................................................................................................................................................................... جالبه كه بدونيد

 4 ................................................................................................................................................................................................آقا فيله
 5 ......................................................................................................................................................................................... دندان من
 6 ..................................................................................................................................................................................... موش شكمو

 7 ....................................................................................................................................................................... پاكي آب و گالب
 8 ............................................................................................................................................................. ي گل معماي سه بوته

 8 ................................................................................................................................................................................................. قهرمان
 9 ............................................................................................................................................................................................... چيستان

 9 ............................................................................................................................................................................. دوست من رضا
 11 ............................................................................................................................................................... از چشمم بدي ديدم

 11 ....................................................................................................................................................................................... بگو و بخند
 12 ......................................................................................................................................................................................... لمس كنيد

 13 ........................................................................................................................................................................................ ي ما كوچه
 13 .............................................................................................................................................................. ما و چيستانپاسخ مع



 2 

 همكالسي سالم!
هم براي تو، هم براي مدرسه، هم براي معلم  شده بود همكالسي خوبم سالم! دلم خيلي تنگ

داني چقددر حدر     مدير زحمتكش. نمي هم براي اي خوب مدرسه وباب هم براي مهربان،
زه برايت دارم. تابستان امسال به من خيلي خوش گذشت و چيزهاي زيادي ياد گرفتم. تدا 

پدر و مادر از شما راضدي   وقتي»گويد:  بزرگ مياز من راضي بودند. مادر پدر و مادر هم
ها هستم تا برايت بگويم در ايدن   منتظر زنگ تفريح «شود. ا راضي ميباشند، خدا هم از شم

توانيم باز  مي هايي داري؟ خوشحالم چون م و كجا رفتم. تو برايم چه گفتنيسه ماه چه كرد
 نيم و براي كشورمان مفيد باشيم.هم درس بخوا

 «قاصدك»
 صداي زنگ مدرسه
 دينگ و دينگ داره مياد

 صداي زنگ مدرسه
 با دينگ و دينگ بهت ميگه

 كوچولو تنبلي بسه
 اگر بياي به مدرسه
 شي تو زودي باسواد مي
 گيري خط بريل ياد مي

 شي. اهل حساب كتاب مي
 «خاله نرجس»
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 مواظب باشيد!
كرد و  ها را جمع هاي چند درخت را قطع كرد و آن جنگل رفت. شاخهيزم شكن فقيري به ه

هدا را   به طر  شهر راه افتداد تدا آن   ها را روي پشتش گذاشت و محكم بست. سپس هيزم
ها  ترسيد چوب شكن مي هيزم هاي آن خيلي بلند. ها خيلي سنگين بود و چوب بفروشد. هيزم

گفدت:   كند. براي همين با صداي بلند مدي  روند برخورد به مردمي كه در خيابان راه مي
او  شدنيدند، از  شكن را مي عابران كه صداي هشدار هيزم «ظب باشيد.مواظب باشيد، موا»

شكن را  ر اين بين، مرد لجبازي صداي هيزمها نخورد. د آن ها به گرفتند تا چوب فاصله مي
به پالتوي او گير كدرد و   ها رفت و تكان هم نخورد. يكي از چوبشنيد، اما از سر راه كنار ن

شكن فرياد كشيد و گفت بايد پيش  سر هيزم آن را پاره كرد. مرد لجباز خيلي عصباني شد و
هر دو به  قاضي بروند تا خسارتي را كه هيزم شكن به لباسش وارد كرده است، از او بگيرد.

ن اتفدا   چگونه ايد : »پرسيد  قاضي ايستادند. قاضي از هيزم شكن دادگاه رفتند و جلوي
قاضي دوباره پرسيد:  شكن جواب نداد. هيزم «چطور لباس اين مرد را پاره كردي؟افتاد؟ 

شكن يك كلمه هم جدواب ندداد.    اما هيزم« فهمي؟ اتفا  افتاد؟ حر  مرا نمي چطور اين»
شكن الل را  اين چه وضعي است؟ چرا اين هيزم» كرد و گفت: قاضي رو به مرد صاحب پالتو

مرد گفدت:   «نم!توانم به او حرفي بفهما نمي زند. من اي؟ او كه حر  نمي پيش من آورده
فهمد.  كه الل است و حر  ديگران را نمي كند شكن وانمود مي اب قاضي، اين هيزمنه جن»

چطور پالتوي »شكن پرسيد:  قاضي دوباره از هيزم «حر  بزند. تواند من مطمئنم كه او مي
در اين موقع شاكي بدر سدر    «حر  بزن. شنوي، را ميپاره كردي؟ اگر سخن م اين مرد را

  تدواني حدر    كني كه الل هستي و نمي اي منافق! حاال ادعا مي»ن فرياد كشيد: شك هيزم
مواظدب باشديد،   »يدي: كشد  بلند فرياد مي بزني؟ تو چند دقيقه قبل در خيابان با صداي

زبان خودت اقرار كردي  خدا را شكر كه با»و به شاكي گفت:  قاضي خنديد «مواظب باشيد!
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نبودي و از سر راه  داد. پس چرا تو مواظب دم هشدار ميشكن با صداي بلند به مر اين هيزم
كه بر  شكن رأي داد و گفت وي در مورد اتهامي باالخره قاضي به نفع هيزم «او دور نشدي؟
 گناه است. او وارد شده بي

 «ايم ترجمه: دكتر احمد خواجه»
 جالبه كه بدونيد

بور ماده با جويدن گياهدان و  سازند. زن ي خود را ازجنس كاغذ مي رها النهتر زنبو بيش *
 كند. كاغذ توليد مي هاي كهنه، چوب
هر بسته ده گرمي چيپس، چهار گرم نمك دارد كه حدود هشت برابر نياز روزانه افدراد  * 

 است.
 دهند. ي را تشخيص ميهاي خاكستر بينند و تنها سايه مي رنگ ها دنيا را مات و بي سگ* 
 تر از بويايي انسان است. قوي ها هزاران بار حس بويايي سگ* 
 رودكي شاعر بزرگ ايراني و هومر شاعر يونان قديم نابينا بودند.* 
اي نابيندا   ينايان در سه سالگي بر اثر حادثهبريل مخترع فرانسوي خط مخصوص ناب لوئي* 
 شد.

 آقا فيله
 چه هيكلي چه قدي!

 يي دارهعجب صدا
 با خرطوم بلندش
 داره هرچي رو برمي

 داره با خرطوم برمي
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 ها رو از درختا برگ
 خوره با خرطوم آب مي

 ها از توي رودخونه
 چه عاج پر قدرتي
 اين آقا فيله داره!
 بازم داره با عاجش

 داره درختُ برمي
 هاي زيبايي چه گوش

 واي كه چقدر بلنده
 ره ور مي ورو اون اين

 نده!خ آقا فيله مي
 هاي آقا فيله گوش

 تو گرماي تابستون
 خوره همش تكون مي

 زنه فراوون. باد مي
 «نژاد رحيمي»

 دندان من
فيدند، مثل مرواريد. مدن بدا   هايم س به من چند دندان داده است. دندانخداي مهربان، 

ها هسدتم. چيزهداي    هايم را دوست دارم و مواظب آن جوم. دندان هايم غذا را مي دندان
هايم محكم و سالم بمانند.  ندندا خورم تا شكنم. ماست و شير مي نمي هايم ا با دندانسفت ر

هايم خراب نشوند. بعدد از   خورم، تا دندان يلي سرد و خيلي گرم را با هم نميچيزهاي خ
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خوشدبو باشدد.    هايم نماند و دهانم تميز و هاي غذا الي دندان زنم، تا ريزه مي غذا مسواك
 دانم. تو مهربانم و  قدر تو را مين با دندان من! م

 «مهري ماهوتي»
 موش شكمو

اش شد. هرچه گشت، چيدزي   وشي بود شكمو. يك روز خيلي گرسنهيكي بود، يكي نبود. م
ك دفعه بادي وزيد. چند براي خوردن پيدا نكرد. به باغي رفت. سه تا سيب چيد و خورد. ي

ها را هم خورد.  برگ ش عصباني شد،هاي درخت كنده شد و روي سرش افتاد. مو تا از برگ
 آهاي دهقان!»آمد. دهقاني را ديد كه بيل به دوش داشت. موش به او گفت:  از باغ بيرون

خواهم تدو   رخت را خوردم، سير نشدم. حاال ميهاي د سه تا سيب خوردم، سير نشدم. برگ
ن و بيلش را هم موش، دهقا «زنم توي سرت! با بيل مي جلو نيا كه»دهقان گفت:  «را بخورم.

دورهم نشسدته بودندد و گلددوزي     دخترها قورت داد و راه افتاد و رسيد به چندتا دختر.
نشددم.   دخترها! رفتم به باغ، سه تا سديب خدوردم، سدير    آهاي»كردند. موش گفت:  مي
 هاي درخت را خوردم، سير نشدم. دهقان بيل به دوش را خوردم، سير نشددم. حداال   برگ
، سوراخ سوراخت ها جلو نيا كه ما با اين سوزن»تند: دخترها گف «بخورم.خواهم شما را  مي
دوز  ت داد. بعد رفت و رفت تدا بده پينده   هايشان قور موش، دخترها را با سوزن «كنيم! مي

 دوز! رفتم به باغ، سه آهاي پينه»دوخت. موش شكمو گفت:  دوز داشت كفش مي رسيد. پينه
درخت را خوردم، سير نشدم. دهقان بيل به دوش را هاي  برگ تا سيب خوردم، سير نشدم.

خدواهم تدو را    مدي  دوز را خوردم، سير نشددم. حداال  لير نشدم. دخترهاي گخوردم، س
موش گرسنه،  «زنمت تا از وسط نصف شوي! اشي، ميبا كاردك كف»گفت:  دوز پينه«بخورم.

پاره كدرد و بيدرون    را دوز با كاردك تيزش، شكم موش دوز را هم قورت داد. اما پينه پينه
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دوز، شدكم مدوش را    ه دوش هم بيرون آمدند. پينده آمد. دخترهاي گلدوز و دهقان بيل ب
 اش برگشت. شكم خالي به النه دوخت. موش شكمو هم با

 «رضا شمسمحمد»
 پاكي آب و گالب
 توي خواب من ديدم
 چند عدد سيب گالب

 ها را اند آن ريخته
 ي آب توي يك كاسه

 كاسه در دستم بود
 جا دويدم آن مي

 تا رسيدم آرام
 من كنار بابا

 ر زد و رفتن پخواب م
 با صداي باران

 چه قشنگ و زيباست
 هاي مامان حر 

 پاكي آب و گالب
 اين نشان شهداست

 نيست بابا ديگر
 جاي او پيش خداست.

 «قيصر سربازي»
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 ي گل معماي سه بوته
تبديل كرد و  ي گل سرخ ها را به سه بوته خود برد و آن اي سه زن را با جادوگري در دهكده
يكسان بدود. حتدي تعدداد     ي گل كامالً رنگ، عطر و شكل آن سه بوتهدر مزرعه كاشت. 

ها كه همسر و فرزند داشت،  از زن ها هم يكسان بود. يكي ها و خارهاي آن ها، برگ گلبرگ
ي خود برود. از  نوادهاو اجازه داد هر شب پيش خا قدر بيتابي و ناله كرد تا جادوگر به آن

در خانه خودش بود ولي به محض كرد، آن زن  ب ميآن به بعد، هرشب وقتي آفتاب غرو
او  شد. ي گل مزرعه مي از سه بوته كرد، دوباره يكي كه خورشيد شروع به باال آمدن مي اين

 اش باشد، يك شب به همسرش مردم، روز و شب در كنار خانواده ي خواست مثل همه كه مي
نزد تو باشدم.   و روز توانم شب گويم انجام دهي، من مي اگر بتواني كاري را كه مي»فت: گ

ي گل سرخ شبيه  بوتهخانه را ترك كردم، قبل از ظهر به مزرعه بيا و بگرد تا سه  فردا وقتي
فردا  «گل بچيني، من آزاد خواهم شد. اي كه من هستم يك بتواني از بوته پيدا كني. اگر هم

يد شروع به باال آمدن كرد، زن به مزرعه برگشت. شوهر او قبل از ظهر خود را وقتي خورش
ل پيدا كرد. مددتي بدا دقدت بده     ي گل سرخ يك شك جا سه بوته مزرعه رساند و در آن به

ها همسر اوست. يدك گدل از آن چيدد و     نگاه كرد و فهميد كدام يك از آن هاي گل بوته
سرش همراه فرزندش در انتظدار او بودندد. مدرد    بالفاصله به خانه برگشت. در خانه، هم

 همسر اوست؟ ي گل سرخ، فهميد كدام بوته چگونه
 «مترجم: داود شعباني»

 ي آخر پاسخ در صفحه
 قهرمان

 گلدان دوشنبه، ؛بيامرزعكس پدربزرگ خدا يكشنبه، قاب ؛ي آشپزخانه ي پنجره شنبه، شيشه
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پنجشنبه، المپ  ؛ي تلويزيون رشنبه، شيشهچها ؛وشمعدان شنبه، آينه سه ؛عباسي ي شاه عتيقه
خداوند به همه صدبر بدهدد!مادرم    عينك بابا و خواب و امروز، توپم صا  خورد توي اتا 

قهرماني، راه سختي در پيش داري ولي من باور نكرده بودم.  گفته بود كه براي رسيدن به
 ترها گوش بدهد. بايد به حر  بزرگآدم 

 «زاده فرهاد حسن»
 چيستان

 پادشاهي، سر راهي، قباي سياهي در برش، تاج سبزي بر سرش. ♣
 آن چيست كه سبز است و گِرد است و پيچ پيچ؟ ♣
از دور چدو   ي او هم سوختن و گريده بدود پيشده    ي او آن چيست كه در هوا ،رود شعله ♣

 خواهي كه شود زنده، بزن گردن او. استخوان نمايد تن او
 چتر است اما خوردني است. ♣
ور گِرد اسدت و مدد   بيرون و درون شهر، جايي دارد چيست كه ارغوان قبايي دارد آن ♣

 كور، پايي دارد. م موشهمچون د است و تاجش بر سر
 ي آخر ها در صفحه پاسخ

 دوست من رضا
 توي كالس ما هست

 ادبيك پسر با
 ها دوستش دارن بچه
 هميشه هست مرتب
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 هاي كالس با بچه
 دائم رفيقِ رضا
 خونه يدرساشو خوب م
 اين پسر باخدا

 دوستش دارم يه عالم
 چون رضا مهربونه
 حافظ قرآن شده

 دونه خط بريل مي
 كاروقتِ شروع هر

 گه به نام خدا مي
 موفقِ هميشه
 رضا تو امتحانا
 ها گه كه اين خودش مي

 همش ز لطف خداست
 حافظ قرآن شدن

 بركتِ توي كارهاست
 خواد كه من هم دلم مي

 بشم حافظ قرآن
 ا نمونهمثل رض

رحيمييييي »          يك پسر با ايمان
 «نژاد
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 از چشمم بدي ديدم
ي خانه به خوببميهمان او بود. روزهاي اول، صاح و مدتي ي دوستش رفت يك نفر، به خانه

ميهمان خيدال   اما نه و همسرش از پذيرايي خسته شدندخاكم صاحب از او پذيرايي كرد. كم
نيم كاري كنيم كده  بايد فكري بكنيم، شايد بتوا»به شوهرش گفت:   رفتن نداشت. روزي زن

امروز وقتي از بيرون » مشورت كردند. خالصه زن گفت: ها مدتي با هم آن «خودش برود.
انده  رسي و خالصده به  من و بگو چرا به كارهاي خانه نميكن به كتك زدن  آمدي، شروع

ت ميهمان ما هسدتي و  گويم، شما كه چند روز اس روم و مي بگير. بعد، من پيش ميهمان مي
اي؟  من بدي ديده بين ما قضاوت كن و بگو كه آيا ازخواهي بروي،  آخري كه مياين روز 

و وقتي بده خانده    مرد قبول كرد و بيرون رفت «برود.شايد به اين ترتيب خجالت بكشد و 
كردند. وقتدي زن   شه كشيده بود، جلوي ميهمان رفتاربرگشت، به همان ترتيب كه زنش نق

نه، من كه »گفت:  ي و بدي خودش پرسيد، ميهماني خوب رفت و از او در باره ميهمان پيش
ازشما  ام، بدي ديده ميمانم، از چشمم وقت ديگر همدوقت است ميهمان شما هستم و چندچن

را بيش از  هاي كسي خوبي برند كه بخواهند مي كار المثل را وقتي به اين ضرب «ام! نديده
ري و حالت چاپلوسي و طمعكدا  حسين،دهند. گاهي اين تعريف و تحد معمول بزرگ جلوه 

 گيرد. به قصدي خاص انجام مي
 «دوست گري: مصطفي رحمان فوت كوزه»

 بگو و بخند
الي در اتوبوس  خواهد بيايد پايين، دستش شود، وقتي مي روزي مردي سوار اتوبوس مي* 

 مسافران اتوبوس شدروع بده  تمام  «.دست، دست، دست»زند:  كند. مرد فرياد مي گير مي
 كنند. زدن مي دست
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گويدد:   فروشنده مدي  «آقا، صابون داريد؟»گويد:  مي رود مغازه و يك روز مشتري مي* 
و بعد يك هايتان را با آب و صابون بشوييد  پس لطفا دست»گويد:  مشتري مي «بله، داريم.»

 «كيلو پنير به من بدهيد!
اين جدا سدرفه    پس لطفا: »دكتر «ام. اه سرفه گرفتهكنم سي آقاي دكتر، فكر مي»بيمار: * 

 «اند. ، چون ديوارها را تازه سفيد كردهنكنيد
داد نزن بابدا! مدن   »دزد:  «ام آمده است! آهاي، كمك كنيد، دزد به خانه»ه: خانصاحب* 

 «ام! آورده كمك الزم ندارم! چند نفر را با خودم
آقاي »احمد:  «بفرماييد.»شت و گفت: وشي را برداتلفن مدرسه زنگ زد. آقاي مدير گ* 

 «كدي هسدتيد؟   شما»مدير:  «به مدرسه بيايد. تواند مدير! پسرم مريض است و امروز نمي
 «بنده، پدرم هستم!»احمد: 

 لمس كنيد
ها گرم بده نظدر    ها سرد و بعضي زني، بعضي از آن مي سرد و گرم: وقتي به اجسام دست

سه كاسه  بدنت چقدر در سنجيدن دما دقيق است.تواني آزمايش كني كه  رسند. تو مي مي
ي سدوم   گرم و در كاسده  ي دوم آب سرد بريز، در كاسه در يك كاسه آبرا پر از آب كن. 

بده. حاال هر دو دسدتت  سرد قرار  داغ و دست ديگر را در آب داغ. يك دست را در آب آب
كني؟ پوست تو بسيار  يگرم است. چه احساسي م ي وسطي قرار بده كه پر از آب را در كاسه

كه داغ بود، اكندون  هاي كوچك دما را احساس كند. دستي  تفاوت تواند اس است و ميحس
 كند! كه سرد بود، اكنون احساس گرما ميكند. دستي  احساس سرما مي

پر از كف صابون كن. حاال درِ يك بتري پالستيكي را بداز   هايت را لغزنده و چسبنده: دست
شدد. در   ور لغزندده بودندد، چطدور مدي    ط ت! اگر تمام اجسام اينآساني نيس كن. كار
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شود. امتحانش كن،  مي شود و دستت چسبنده و كثيف مي داغ، شكالت در دستت آب روز يك
 دست نزني.اما مراقب باش با دست چسبنده به چيزي 

 «مترجم: كاتارينا ورزي»
 ي ما كوچه

 كي بود، كي بود؟ كي گفت ميو؟
 برو!موش نداريم، گربه 

 له، تميزهي ما مثل گ كوچه
 نه موش داره، نه آشغاالي ريزه

 متو بذار رو كولتو زود برودُ
 اين كوچه مثل خونمون عزيزه

 كنيم زمستونا، برفاشو پارو مي
 كنيم تابستونا، برگاشو جارو مي
 كاريم فصل بهار، براش نهال مي

 كنيم جوري ما هوا رو خوشبومي اين
 برو برو گربه سيا!

شييهوه »              ي ما. و نيست كوچهجاي ت
 «قاسم نيا

 پاسخ معما و چيستان
اي كه همسر  نده بودند، شبنم داشتند ولي بوتهدو بوته ديگر كه تمام شب را در مزرعه گذرا

 او بود، شبنم نداشت.
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 بادمجان، كلم، شمع، قارچ، پياز.


