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همكالسي سالم!

همكالسي خوبم سالم! دلم خيلي تنگ شده بود هم براي تو ،هم براي مدرسه ،هم براي معلم
مهربان ،هم براي باباي خوب مدرسه و هم براي مدير زحمتكش .نميداني چقددر حدر
برايت دارم .تابستان امسال به من خيلي خوش گذشت و چيزهاي زيادي ياد گرفتم .تدازه
پدر و مادر هم از من راضي بودند .مادربزرگ ميگويد« :وقتي پدر و مادر از شما راضدي
باشند ،خدا هم از شما راضي ميشود ».منتظر زنگ تفريحها هستم تا برايت بگويم در ايدن
سه ماه چه كردم و كجا رفتم .تو برايم چه گفتنيهايي داري؟ خوشحالم چون ميتوانيم باز
هم درس بخوانيم و براي كشورمان مفيد باشيم.
«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
تو زودي باسواد ميشي
خط بريل ياد ميگيري
اهل حساب كتاب ميشي.

«خاله نرجس»
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مواظب باشيد!

هيزم شكن فقيري به جنگل رفت .شاخههاي چند درخت را قطع كرد و آنها را جمع كرد و
محكم بست .سپس هيزمها را روي پشتش گذاشت و به طر شهر راه افتداد تدا آنهدا را
بفروشد .هيزمها خيلي سنگين بود و چوبهاي آن خيلي بلند .هيزمشكن ميترسيد چوبها
به مردمي كه در خيابان راه ميروند برخورد كند .براي همين با صداي بلند مديگفدت:
«مواظب باشيد ،مواظب باشيد ».عابران كه صداي هشدار هيزمشكن را ميشدنيدند ،از او
فاصله ميگرفتند تا چوبها به آنها نخورد .در اين بين ،مرد لجبازي صداي هيزمشكن را
شنيد ،اما از سر راه كنار نرفت و تكان هم نخورد .يكي از چوبها به پالتوي او گير كدرد و
آن را پاره كرد .مرد لجباز خيلي عصباني شد و سر هيزمشكن فرياد كشيد و گفت بايد پيش
قاضي بروند تا خسارتي را كه هيزم شكن به لباسش وارد كرده است ،از او بگيرد .هر دو به
دادگاه رفتند و جلوي قاضي ايستادند .قاضي از هيزم شكن پرسيد « :چگونه ايدن اتفدا
افتاد؟ چطور لباس اين مرد را پاره كردي؟» هيزمشكن جواب نداد .قاضي دوباره پرسيد:
«چطور اين اتفا افتاد؟ حر مرا نميفهمي؟» اما هيزمشكن يك كلمه هم جدواب ندداد.
قاضي رو به مرد صاحب پالتو كرد و گفت« :اين چه وضعي است؟ چرا اين هيزمشكن الل را
پيش من آوردهاي؟ او كه حر نميزند .من نميتوانم به او حرفي بفهمانم!» مرد گفدت:
«نه جناب قاضي ،اين هيزمشكن وانمود ميكند كه الل است و حر ديگران را نميفهمد.
من مطمئنم كه او ميتواند حر بزند ».قاضي دوباره از هيزمشكن پرسيد« :چطور پالتوي
اين مرد را پاره كردي؟ اگر سخن مرا ميشنوي ،حر بزن ».در اين موقع شاكي بدر سدر
هيزمشكن فرياد كشيد« :اي منافق! حاال ادعا ميكني كه الل هستي و نميتدواني حدر
بزني؟ تو چند دقيقه قبل در خيابان با صداي بلند فرياد ميكشديدي« :مواظدب باشديد،
مواظب باشيد!» قاضي خنديد و به شاكي گفت« :خدا را شكر كه با زبان خودت اقرار كردي
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اين هيزمشكن با صداي بلند به مردم هشدار ميداد .پس چرا تو مواظب نبودي و از سر راه
او دور نشدي؟» باالخره قاضي به نفع هيزمشكن رأي داد و گفت وي در مورد اتهامي كه بر
او وارد شده بيگناه است.

جالبه كه بدونيد

«ترجمه :دكتر احمد خواجهايم»

* بيشتر زنبورها النهي خود را ازجنس كاغذ ميسازند .زنبور ماده با جويدن گياهدان و
چوبهاي كهنه ،كاغذ توليد ميكند.
* هر بسته ده گرمي چيپس ،چهار گرم نمك دارد كه حدود هشت برابر نياز روزانه افدراد
است.
* سگها دنيا را مات و بيرنگ ميبينند و تنها سايههاي خاكستري را تشخيص ميدهند.
* حس بويايي سگها هزاران بار قويتر از بويايي انسان است.
* رودكي شاعر بزرگ ايراني و هومر شاعر يونان قديم نابينا بودند.
* لوئيبريل مخترع فرانسوي خط مخصوص نابينايان در سه سالگي بر اثر حادثهاي نابيندا
شد.

آقا فيله

چه هيكلي چه قدي!
عجب صدايي داره
با خرطوم بلندش
هرچي رو برميداره
برميداره با خرطوم
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برگها رو از درختا
آب ميخوره با خرطوم
از توي رودخونهها
چه عاج پر قدرتي
اين آقا فيله داره!
بازم داره با عاجش
درختُ برميداره
چه گوشهاي زيبايي
واي كه چقدر بلنده
اينورو اونور ميره
آقا فيله ميخنده!
گوشهاي آقا فيله
تو گرماي تابستون
همش تكون ميخوره
باد ميزنه فراوون.

«رحيمينژاد»

دندان من

خداي مهربان ،به من چند دندان داده است .دندانهايم سفيدند ،مثل مرواريد .مدن بدا
دندانهايم غذا را ميجوم .دندانهايم را دوست دارم و مواظب آنها هسدتم .چيزهداي
سفت را با دندانهايم نميشكنم .ماست و شير ميخورم تا دندانهايم محكم و سالم بمانند.
چيزهاي خيلي سرد و خيلي گرم را با هم نميخورم ،تا دندانهايم خراب نشوند .بعدد از
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غذا مسواك ميزنم ،تا ريزههاي غذا الي دندانهايم نماند و دهانم تميز و خوشدبو باشدد.
دندان من! من با تو مهربانم و قدر تو را ميدانم.
«مهري ماهوتي»

موش شكمو

يكي بود ،يكي نبود .موشي بود شكمو .يك روز خيلي گرسنهاش شد .هرچه گشت ،چيدزي
براي خوردن پيدا نكرد .به باغي رفت .سه تا سيب چيد و خورد .يك دفعه بادي وزيد .چند
تا از برگهاي درخت كنده شد و روي سرش افتاد .موش عصباني شد ،برگها را هم خورد.
از باغ بيرون آمد .دهقاني را ديد كه بيل به دوش داشت .موش به او گفت« :آهاي دهقان!
سه تا سيب خوردم ،سير نشدم .برگهاي درخت را خوردم ،سير نشدم .حاال ميخواهم تدو
را بخورم ».دهقان گفت« :جلو نيا كه با بيل ميزنم توي سرت!» موش ،دهقان و بيلش را هم
قورت داد و راه افتاد و رسيد به چندتا دختر .دخترها دورهم نشسدته بودندد و گلددوزي
ميكردند .موش گفت« :آهاي دخترها! رفتم به باغ ،سه تا سديب خدوردم ،سدير نشددم.
برگهاي درخت را خوردم ،سير نشدم .دهقان بيل به دوش را خوردم ،سير نشددم .حداال
ميخواهم شما را بخورم ».دخترها گفتند« :جلو نيا كه ما با اين سوزنها ،سوراخ سوراخت
ميكنيم!» موش ،دخترها را با سوزنهايشان قورت داد .بعد رفت و رفت تدا بده پيندهدوز
رسيد .پينهدوز داشت كفش ميدوخت .موش شكمو گفت« :آهاي پينهدوز! رفتم به باغ ،سه
تا سيب خوردم ،سير نشدم .برگهاي درخت را خوردم ،سير نشدم .دهقان بيل به دوش را
خوردم ،سير نشدم .دخترهاي گلدوز را خوردم ،سير نشددم .حداال مديخدواهم تدو را
بخورم».پينهدوز گفت« :با كاردك كفاشي ،ميزنمت تا از وسط نصف شوي!» موش گرسنه،
پينهدوز را هم قورت داد .اما پينهدوز با كاردك تيزش ،شكم موش را پاره كدرد و بيدرون
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آمد .دخترهاي گلدوز و دهقان بيل به دوش هم بيرون آمدند .پيندهدوز ،شدكم مدوش را
دوخت .موش شكمو هم با شكم خالي به النهاش برگشت.
«محمدرضا شمس»

پاكي آب و گالب

توي خواب من ديدم
چند عدد سيب گالب
ريختهاند آنها را
توي يك كاسهي آب
كاسه در دستم بود
ميدويدم آنجا
تا رسيدم آرام
من كنار بابا
خواب من پر زد و رفت
با صداي باران
چه قشنگ و زيباست
حر هاي مامان
پاكي آب و گالب
اين نشان شهداست
نيست بابا ديگر
جاي او پيش خداست.

«قيصر سربازي»
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معماي سه بوتهي گل

جادوگري در دهكدهاي سه زن را با خود برد و آنها را به سه بوتهي گل سرخ تبديل كرد و
در مزرعه كاشت .رنگ ،عطر و شكل آن سه بوتهي گل كامالً يكسان بدود .حتدي تعدداد
گلبرگها ،برگها و خارهاي آنها هم يكسان بود .يكي از زنها كه همسر و فرزند داشت،
آنقدر بيتابي و ناله كرد تا جادوگر به او اجازه داد هر شب پيش خانوادهي خود برود .از
آن به بعد ،هرشب وقتي آفتاب غروب ميكرد ،آن زن در خانه خودش بود ولي به محض
اينكه خورشيد شروع به باال آمدن ميكرد ،دوباره يكي از سه بوتهي گل مزرعه ميشد .او
كه ميخواست مثل همهي مردم ،روز و شب در كنار خانوادهاش باشد ،يك شب به همسرش
گفت« :اگر بتواني كاري را كه ميگويم انجام دهي ،من ميتوانم شب و روز نزد تو باشدم.
فردا وقتي خانه را ترك كردم ،قبل از ظهر به مزرعه بيا و بگرد تا سه بوتهي گل سرخ شبيه
هم پيدا كني .اگر بتواني از بوتهاي كه من هستم يك گل بچيني ،من آزاد خواهم شد ».فردا
وقتي خورشيد شروع به باال آمدن كرد ،زن به مزرعه برگشت .شوهر او قبل از ظهر خود را
به مزرعه رساند و در آنجا سه بوتهي گل سرخ يك شكل پيدا كرد .مددتي بدا دقدت بده
بوتههاي گل نگاه كرد و فهميد كدام يك از آنها همسر اوست .يدك گدل از آن چيدد و
بالفاصله به خانه برگشت .در خانه ،همسرش همراه فرزندش در انتظدار او بودندد .مدرد
چگونه فهميد كدام بوتهي گل سرخ ،همسر اوست؟
«مترجم :داود شعباني»

پاسخ در صفحهي آخر

قهرمان

شنبه ،شيشهي پنجرهي آشپزخانه؛ يكشنبه ،قابعكس پدربزرگ خدابيامرز؛ دوشنبه،گلدان
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عتيقهي شاهعباسي؛ سهشنبه ،آينهوشمعدان؛ چهارشنبه ،شيشهي تلويزيون؛ پنجشنبه ،المپ
اتا خواب و امروز ،توپم صا خورد توي عينك بابا و خداوند به همه صدبر بدهدد!مادرم

گفته بود كه براي رسيدن به قهرماني ،راه سختي در پيش داري ولي من باور نكرده بودم.

آدم بايد به حر بزرگترها گوش بدهد.

«فرهاد حسنزاده»

چيستان

♣ پادشاهي ،سر راهي ،قباي سياهي در برش ،تاج سبزي بر سرش.
♣ آن چيست كه سبز است و گِرد است و پيچ پيچ؟
♣ آن چيست كه در هوا ،رود شعلهي او هم سوختن و گريده بدود پيشدهي او از دور چدو
استخوان نمايد تن او خواهي كه شود زنده ،بزن گردن او.
♣ چتر است اما خوردني است.
♣ آن چيست كه ارغوان قبايي دارد بيرون و درون شهر ،جايي دارد گِرد اسدت و مددور
است و تاجش بر سر همچون دم موشكور ،پايي دارد.
پاسخها در صفحهي آخر

دوست من رضا

توي كالس ما هست
يك پسر باادب
دوستش دارن بچهها
هميشه هست مرتب
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با بچههاي كالس
دائم رفيقِ رضا
درساشو خوب ميخونه
اين پسر باخدا
دوستش دارم يه عالم
چون رضا مهربونه
حافظ قرآن شده
خط بريل ميدونه

وقتِ شروع هركار
ميگه به نام خدا
موفقِ هميشه
رضا تو امتحانا

خودش ميگه كه اينها
همش ز لطف خداست
حافظ قرآن شدن
بركتِ توي كارهاست

دلم ميخواد كه من هم
بشم حافظ قرآن
مثل رضا نمونه

يك پسر با ايمان

«رحيمييييي

نژاد»
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از چشمم بدي ديدم

يك نفر ،به خانهي دوستش رفت و مدتي ميهمان او بود .روزهاي اول ،صاحبخانه به خوبي
از او پذيرايي كرد .كمكم صاحبخانه و همسرش از پذيرايي خسته شدند اما ميهمان خيدال
رفتن نداشت .روزي زن به شوهرش گفت« :بايد فكري بكنيم ،شايد بتوانيم كاري كنيم كده
خودش برود ».آنها مدتي با هم مشورت كردند .خالصه زن گفت« :امروز وقتي از بيرون
آمدي ،شروع كن به كتك زدن من و بگو چرا به كارهاي خانه نميرسي و خالصده بهانده
بگير .بعد ،من پيش ميهمان ميروم و ميگويم ،شما كه چند روز است ميهمان ما هسدتي و
اين روز آخري كه ميخواهي بروي ،بين ما قضاوت كن و بگو كه آيا از من بدي ديدهاي؟
شايد به اين ترتيب خجالت بكشد و برود ».مرد قبول كرد و بيرون رفت و وقتي بده خانده
برگشت ،به همان ترتيب كه زنش نقشه كشيده بود ،جلوي ميهمان رفتار كردند .وقتدي زن
پيش ميهمان رفت و از او در بارهي خوبي و بدي خودش پرسيد ،ميهمان گفت« :نه ،من كه
چندوقت است ميهمان شما هستم و چندوقت ديگر هم ميمانم ،از چشمم بدي ديدهام ،ازشما
نديده ام!» اين ضربالمثل را وقتي بهكار ميبرند كه بخواهند خوبيهاي كسي را بيش از
حد معمول بزرگ جلوه دهند .گاهي اين تعريف و تحسين ،حالت چاپلوسي و طمعكداري و
به قصدي خاص انجام ميگيرد.

بگو و بخند

«فوت كوزهگري :مصطفي رحماندوست»

* روزي مردي سوار اتوبوس ميشود ،وقتي ميخواهد بيايد پايين ،دستش الي در اتوبوس
گير ميكند .مرد فرياد ميزند« :دست ،دست ،دست ».تمام مسافران اتوبوس شدروع بده
دستزدن ميكنند.
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* يك روز مشتري ميرود مغازه و ميگويد« :آقا ،صابون داريد؟» فروشنده مديگويدد:
«بله ،داريم ».مشتري ميگويد« :پس لطفا دستهايتان را با آب و صابون بشوييد و بعد يك
كيلو پنير به من بدهيد!»
* بيمار« :آقاي دكتر ،فكر ميكنم سياه سرفه گرفتهام ».دكتر« :پس لطفا اين جدا سدرفه
نكنيد ،چون ديوارها را تازه سفيد كردهاند».
* صاحبخانه« :آهاي ،كمك كنيد ،دزد به خانهام آمده است!» دزد« :داد نزن بابدا! مدن
كمك الزم ندارم! چند نفر را با خودم آوردهام!»
* تلفن مدرسه زنگ زد .آقاي مدير گوشي را برداشت و گفت« :بفرماييد ».احمد« :آقاي
مدير! پسرم مريض است و امروز نميتواند به مدرسه بيايد ».مدير« :شما كدي هسدتيد؟»
احمد« :بنده ،پدرم هستم!»

لمس كنيد

سرد و گرم :وقتي به اجسام دست ميزني ،بعضي از آنها سرد و بعضيها گرم بده نظدر
ميرسند .تو ميتواني آزمايش كني كه بدنت چقدر در سنجيدن دما دقيق است .سه كاسه
را پر از آب كن .در يك كاسه آبسرد بريز ،در كاسهي دوم آبگرم و در كاسدهي سدوم
آبداغ .يك دست را در آبداغ و دست ديگر را در آبسرد قرار بده .حاال هر دو دسدتت
را در كاسهي وسطي قرار بده كه پر از آبگرم است .چه احساسي ميكني؟ پوست تو بسيار
حساس است و ميتواند تفاوتهاي كوچك دما را احساس كند .دستي كه داغ بود ،اكندون
احساس سرما ميكند .دستي كه سرد بود ،اكنون احساس گرما ميكند!
لغزنده و چسبنده :دستهايت را پر از كف صابون كن .حاال درِ يك بتري پالستيكي را بداز
كن .كار آساني نيست! اگر تمام اجسام اينطور لغزندده بودندد ،چطدور مديشدد .در
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يكروزداغ ،شكالت در دستت آب ميشود و دستت چسبنده و كثيف ميشود .امتحانش كن،
اما مراقب باش با دست چسبنده به چيزي دست نزني.
«مترجم :كاتارينا ورزي»

كوچهي ما

كي بود ،كي بود؟ كي گفت ميو؟
موش نداريم ،گربه برو!
كوچهي ما مثل گله ،تميزه
نه موش داره ،نه آشغاالي ريزه
دُمتو بذار رو كولتو زود برو
اين كوچه مثل خونمون عزيزه
زمستونا ،برفاشو پارو ميكنيم
تابستونا ،برگاشو جارو ميكنيم
فصل بهار ،براش نهال ميكاريم
اينجوري ما هوا رو خوشبوميكنيم
برو برو گربه سيا!
جاي تو نيست كوچهي ما.

«شييهوه

قاسم نيا»

پاسخ معما و چيستان

دو بوته ديگر كه تمام شب را در مزرعه گذرانده بودند ،شبنم داشتند ولي بوتهاي كه همسر
او بود ،شبنم نداشت.
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بادمجان ،كلم ،شمع ،قارچ ،پياز.
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