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 محرم و غم

اين ماه من با غم و اندوه همراه است. ماه محررم برار    مِسالم! سال

خوب و مهربان ما امام حسرين   ديگر آمده است. در اين ماه، امام

تا نگذارند دشمنان خدا  خانواده و يارانش به كربال رفتند ( و:)

وفادارش كه چند كودك  يار 22به مردم ستم كنند. امام خوب ما و 

دين اسالم از برين   دند، شهيد شدند تادر بين آنان بو و نوجوان هم

 نرود.

كنيم، به مسجد  در ماه محرم لباس سياه بر تن مي اگر ما هر سال    

 كنيم براي اين است كه ستمگران مي رويم و عزاداري و حسينيه مي

 كرد. ما گريره  دين ما دفاع مي امامي را به شهادت رساندند كه از

محرروم شرديم. از خرداي     كنيم چون از وجود اين امام عزيز مي
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خواهيم به ما كمك كند تا در راه حفظ دين اسالم تالش  مي مهربان

 كنيم و جزو بندگان خوب او باشيم.

 ترهرا  خوب است كه در اين روزهرا از برزر   دوستان خوبم! چه 

( و خانواده و يارانش براي ما :ي امام حسين ) بخواهيم در باره

ا كارهاي خوب خرود امامران و   توضيح بدهند و ما هم تالش كنيم ب

 راضي كنيم. خدا را از خود
 «قاصدك»

 ي كودكان پيامبر در حلقه

درخشيد. كبوترهرا زيرر    وز گرمي بود. آفتاب وسط آسمان مير

ها در كوچره   كردند. بچه مي ي درخت نشسته بودند و بغ بغو سايه

( براي نمراز خوانردن بره    9مشغول بازي بودند. پيامبر اكرم )

ها با ديدن ايشان خوشحال شدند، به طررفش   رفت. بچه مي مسجد
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( و :حلقه زدند. آن روزها امرام حسرن )   دويدند و دور پيامبر

هاي پيامبر را ديرده   ها بازي ( كودك بودند. بچه:امام حسين )

نشاند و بره گرمري برا     هايش مي ها را روي شانه بودند. پيامبر آن

را گرفتند و از او خواستند ها دامن پيامبر  كرد. بچه ها بازي مي آن

هرا را روي   و بچره  ها بازي كند. پيامبر با مهرباني لبخند زد با آن

ها بازي كرد. مردم در مسرجد برراي    دوش خودش نشاند و با آن

نماز منتظر پيامبر بودند. بالل را فرستادند ببيند پيرامبر كجاسرت.   

كند. بالل  ميها بازي  و پيامبر را ديد كه با بچه بالل وارد كوچه شد

هتر است تا اين دير شدن وقت نماز ب»ناراحت شد. اما پيامبر گفت: 

ي  به خانه»پيامبر به بالل گفت:  «ها را برنجانم. كه بخواهم دل بچه

رفت. وقتي برگشت، برا   بالل «ها چيزي بياور. من برو و براي بچه

و ها تقسيم كرد  بچه خودش گردو آورده بود. پيامبر گردوها را بين
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ها راضي شدند و خنديدند. پيامبر به مسجد رفت و نماز خواند.  بچه

آنان پيامبر را دوسرت   همه نماز خواندند و ماجرا را شنيده بودند،

 داشتند.
 «وند سولماز خواجه»

 پل هوايي

 خسته نباشي پل هوايي

 چقدر بلندي چه با صفايي

 هميشه هستي تو اين خيابون

 كني آسون رفتن ما را مي

 رم باال هات هي مي ي پلهاز رو

 همراه مامان، همراه بابا

 همه جاي شهر از اين جا پيداست
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 دنيا از اين جا بزر  و زيباست.
 «شعباني ...اسد ا»

 احساس با پا و دست

برهنره روي مسريري سرنگالا راه    تا به حال پرا      احساس با پا: 

كنرد!   ها را احساس مري  ها و سنگ تك تك شن اي؟ پاهاي تو رفته

تواني اين  سبت به گرما و سرما حساس است. ميپوست كف پاي تو ن

روي فررش و پراي ديگرر روي     احساس را با قرار دادن يك پرا 

مرواد  كني؟ بعضري از   زائيك امتحان كني. چه چيزي حس ميمو

گوينرد.   مي«خوبهاي رسانا»ها  موقع لمس كردن سردند. به آن

گفتره   «ايق خروب عر »ها  رسند. به آن مواد ديگر گرم به نظر مي

 شود. مي
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شرود،   به خيلري داغ مري  ي فلزي ماهيتا دسته  :  احساس با دست

رد. فلز يك رسراناي  كه بتوان با دست خالي لمسش ك تر از آن داغ

 را شود كره نتروان آن   نمي قدر داغ ي چوبي آن خوب است. دسته

تواني امتحان كني كه كدام  گرفت. چوب عايق خوبي است. تو مي

مواد مختلف مثل  هاي خوبي هستند. چند قاشق از جنس ايقمواد، ع

چوب، فلز و پالستيك، يك كاسه، تعدادي شكالت كوچك و مقداري 

ي هرر قاشرق،    استفاده از مقداري كره، به دسته كره آماده كن. با

بده. خيلري برا    ها را در كاسه قرار قاشق يك تكه شكالت بچسبان.

ز. دقت كرن كره كردام    كاسه بريداغ داخل  احتياط، مقداري آب

 آيد؟ آيا آن قاشق، يك رسراناي  مي ول از قاشق پايينها ا شكالت

 خوب است؟
 «مترجم: كاتارينا ورزي»
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 از دماغ فيل افتاده

(، هرچه آن حضررت مرردم   :گويند در زمان حضرت نوح ) مي

زمان را به پيروي از راه خدا دعوت كرد، به نتيجه نرسيد. آن گراه  

تي بزرگي سراخت و از تمرام حيوانرات و    به فرمان خداوند، كش

نر و ماده را به كشتي بررد و برا تعردادي از     جانداران، يك جفت

وفاني بزر  طمان آورده بودند، وارد كشتي شد. مردم كه به او اي

پديدار شد و باراني تند باريد. سيل جاري شد و آب، همه چيرز و  

كره   ناتيهمه كس را در خود غرق كرد و ياران حضرت نوح و حيوا

در كشتي بودند، جان سالم به در بردند. مدتي طول كشيد تا باران 

در اين مدت، فضروالت حيوانرات در    تمام شد و آب فروكش كرد.

داد.  بود و بوي برد آن، همره را آزار مري   كشتي بسيار زياد شده 

( پيش او رفتند و از وضع بد داخل كشتي :پيروان حضرت نوح )
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كمك خواست. خداوند بره  م از خدا شكايت كردند. آن حضرت ه

( دستور داد كه دستي به خرطوم فيل بكشد. آن :حضرت نوح )

حضرت چنين كرد. ناگهان از خرطوم فيل، حيواني پديد آمد، آن 

 مشغول خوردن فضوالت حيوانات داخرل  حيوان خوك بود. خوك

خواسرت   يجه، كشتي تميز شد. شيطان كه نمري كشتي شد و در نت

( نجات پيدا كنند، دستي به پشرت خروك   :ح )ياران حضرت نو

يردن كشرتي شرد.    كشيد و موش به وجود آمد. موش مشغول جو

( از او براي نرابود  :شد كه ياران نوح ) كشتي داشت سوراا مي

دستي به پشت شير  (:ردن موش كمك خواستند. حضرت نوح )ك

گربره مروش را    اي كرد و گربه به وجود آمرد.  كشيد. شير عطسه

 كشتي نجات يافت. ه اين ترتيبگرفت و ب
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يوانرات داخرل كشرتي فخرر     اما بره ح  خوك حيوان كثيفي بود

ام. از آن به بعرد   گفت كه من از دماغ فيل افتاده فروخت و مي مي

شد. ايرن مثرل در مرورد     ثلالم ، يك ضرب«از دماغ فيل افتادن»

رود كه از خود راضي و مغرور و خودپسند هستند  به كار مي كساني

 فروشند. به ديگران فخر مي موردو بي 
 «دوستكوزه گري: مصطفي رحمان فوت»

 روي زياده

هر كس براي خودش آرزويي دارد. آرزوي من بزر  شدن بود. 

برازي   ي اسرباب  زود بزر  شروم.و مغرازه   آرزو داشتم زودِ زودِ

 بازي باز كنم.روشي باز كنم. بزر  شوم و يك شهرف فروشي يا پيتزا

دانسرتم اگرر    وي آينه و به خودم نگاه كردم. ميروزي رفتم جل    

 «از يك تا سه.»شوم. گفتم:  مي هايم را ببندم و بشمارم، بزر  چشم



 11 

نره، ايرنم   »گفتم:  «يك تا هفت. از»گفتم:  «نه، خيلي كمه!»گفتم: 

 «خوبه ديگه، چونه نرزن! »گفتم:  «از يك تا دوازده.»گفتم:  «كمه!

يرك. دو. سره.   »تم و شرمردم:  هايم را بستم و آرزويم را گف چشم

جوري داغ شده بود، بوي تنم بد  «.زدهچهار. پنج. شش. ... و دوا

هرايم را براز    ولرز، چشم ترس واش يواش و باي، آمد سوختگي مي

آينه زُل زده برود بره مرن.     پيرمردي از توي قاب دم. واي نه!كر

نگار وقرت  حال، كه ا آن قدر بي پيرمردي با ريش و موهاي سفيد.

 رده بودم.بلند شد. انگار زيادي شم ام ردنش بود. دود از كلهمُ
 «زاده فرهاد حسن»

 معماي سنگ گناهكار

ي شرهر،   ي هنگام قردم زدن در نزديكري حاشريه   روزي يك قاض

چرا »كرد. قاضي پرسيد:  گريه مي ا كنار جاده ديد كهاي ر بچهپسر
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يرك  و من تمام روز را كلوچه فروختم »پسر گفت:  «كني؟ گريه مي

هايم را  ودم كه پولشده ب قدر خسته نفر پول مرا دزديده است. آن

 مانده بود، گذاشتم و در كنار سبد هايي كه در سبد باقي زير كلوچه

ها و پرول مررا دزديرده     تي زدم. ولي يك نفر آمده و كلوچهچُر

كساني هستيد خوب، چون تو و اين سنگ تنها »قاضي گفت:  «است.

ايد، پس  ها در داخل سبد، نزديك آن بوده كه پس از گذاشتن پول

دسرتور   قاضي فوراً«هاست. واضح است كه اين سنگ دزد پول كامالً

كيل دادگاه را دستگير كردند و با زنجير بستند و براي تش داد سنگ

 به ميدان شهر آوردند.

 قاضري واقعراً   از اطراف جمع شدند تا ببيننرد  مردم خيلي زود    

اي مثل تشكيل دادگاه براي يرك سرنگ    خواهد به كار احمقانه مي

و وقتي سرنگ از جرواب دادن بره    دست بزند. دادگاه تشكيل شد 
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و سنگ  «گناهكار است!»داري كرد، او گفت: هاي قاضي خود سؤال

از آنچه روي  عام محكوم كرد. مردم كهرا به خوردن شالق در مأل

بودند، وقتي ديدند قاضي ي كافي تعجب كرده  داده بود به اندازه

 به مأمورانش دستور داد سنگ را شالق بزنند، ناگهان همگي شروع

ت ئر سراكت! چطرور جر  » به خنديدن كردند. قاضي فريراد زد: 

د همرين  هر كدام از شماها باير  ؟كنيد قضاوت مرا مسخره كنيد مي

هنگرامي كره مرردم داشرتند در      «حاال ده سّكه جريمه بدهرد! 

ي پر  دستور داد خمرهگشتند، قاضي  ل سكه ميهايشان به دنبا جيب

ار صرندلي او گذاشرتند. مرردم كره     از آبي آوردنرد و در كنر  

شان را زياد كند، برا   دوباره بخندند قاضي جريمهترسيدند اگر  مي

ي پررآب   هايشران را در خمرره   آمدنرد و سركه   سرعت جلو مي

 انداختند. مي
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ين مرد دزد اسرت،  ا»گفت:  ناگهان قاضي به مردي اشاره كرد و    

بالفاصله آن مرد را دستگير كردند. او به گناه  «تگير كنيد!او را دس

هايشان رفتند  به زندان برده شد. مردم به خانه اعتراف كرد و خود

بچه ه را به جبران چيزهايي كه از پسرهاي داخل خمر و قاضي سكه

كرس   داد. همه خوشحال بودند، ولي هيچ دزديده شده بود، به او

توانست بفهمد قاضي چگونه فهميد دزد چره كسري اسرت. شرما     ن

 فهميديد؟

 ي آخر. پاسخ در صفحه
 «مترجم: داود شعباني»

 اگر بدانيد

 برابر وزنش را بلند كند. 311تواند  نوعي عنكبوت مي* 

 ي دنياست. ترين ستاره خورشيد، كوچك* 
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 ايراني آسيا و آمريكا و آفريقا را به هم وصل كنيم،  اگر سه قاره* 

 گيرد. در مركز جهان قرار مي

اي بهتر گررفتن اشريا بره مرا كمرك      شيارهاي كف دست ما بر* 

 كنند. مي

فرد، برابر با طول كرف پراي    ي بين مُچ دست تا آرنج هر فاصله* 

 اوست.

هايشران را برراي    ها هم شمردن بلرد هسرتند و قردم    مورچه* 

 شمارند. مي مسيريابي

 كنند. مي رهاي نر، قور قو فقط قورباغه* 

 دهد. ز پنجاه سالگي، ميوه نميدرخت بلوط تا قبل ا* 

هاي ساعت بره دور   جهت عقربه اي است كه در زهره، تنها سياره* 

 چرخد. خودش مي
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 كم كم كم

رنگارنرگ داشرت. موموشري     هاي موشه يك قوطي پر از دكمه ننه

اآلن »گفت:  موشه مي با آن بازي كند. ولي ننهخيلي دوست داشت 

را جمع كنري،   ها دكمهوقت بزر  شدي و خودت توانستي هرنه. 

هر  «جان! كند، ننه ها بازي كني. من كمرم درد مي تواني با آن مي

 «ام؟ امرروز برزر  شرده   »پرسريد:   موشه مي روز موموشي از ننه

 كرد. بعد سرر  و به موموشي نگاه مي زد موشه عينك به چشم مي ننه

يرك روز موموشري    «جان! ننه هنوز نه،»گفت:  داد و مي تكان مي

موشه كه از النه بيرون رفت، موموشي باالي  او نپرسيد. ننه ديگر از

ها رسيد. ولي قروطي تروي    پريد. دستش به قوطي دكمه سه پايه

شردند.   ها كف النه پخش نشد و روي زمين افتاد. دكمه ش جادست

ها نشسرت و گريره    بعد وسط دكمه «واي!»موموشي فرياد كشيد: 
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چقردر  اين كه غصه ندارد. ببرين  »عنكبوت از آن باال گفت: كرد. 

بره  ام، كم كم كم، كم كم كم. تو هم  كوچكم و چه تار بزرگي تنيده

ي النه نگراه   حلزون هم از پنجره «جاي گريه، كارت را كم كم بكن.

ر راه رفتم، كم كم كم، كم كه از صبح چقد من را بگو»كرد و گفت: 

گفت:  ي گندم از كنار موموشي رد شد و دانه مورچه با يك «كم كم.

 «كم كم كرم، كرم كرم كرم.    برم،  من را ببين كه چقدر دانه مي»

هرا   و به اطرافش نگاه كرد. دكمه هايش را پاك كرد موموشي اشك

 دانست از كجا شروع كند. فكرري  نمي خيلي زياد بودند. موموشي

 احرت ترر نار  موشي كرم  ها را جمع كنم، ننه اگر آبي»كرد و گفت: 

ها،  ميزه جمع كرد. اول ريزه هاي آبي را موموشي دكمه «شود. مي

حاال »ها. به كف النه نگاه كرد و گفت: تر بعدكوچولوها، بعد بزر 

هاي قرمز را جمع كررد.   موموشي دكمه «كنم. قرمزها را جمع مي
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هاي سبز را جمع كررد.   دكمه ترها. بعد ترها، بعد پررنگ ول روشنا

ي  كم همره  شي كمها. مومو بعد چهار سوراخي ها، اول دوسوراخي

ست و گذاشت آن باال. كمري  ها را جمع كرد. بعد قوطي را ب دكمه

دويد و با خوشحالي فريراد   آمد. موموشي به سويش موشه بعد ننه

عينك به چشم  «صبر كن.»موشه گفت:  ننه «من بزر  شدم!»كشيد: 

وقرت پشرت سرر     كرد، از باال به پايين. آن زد و به موموشي نگاه

د. سررش را  موموشي چند دكمه كف النه ديد. همه چيز را فهمير 

بعرد برا تعجرب     «اي! بله، تو بزر  شده»محكم تكان داد و گفت: 

موموشري   «جان؟ همه دكمه را جمع كردي ننه نچطور اي»پرسيد: 

 «كم كم كم، كم كم كم.»و گفت:  خنديد
 «نويسنده: كلر ژوبرت»
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 با وجود تو

كند. با وجرود ترو دنيرا     ميآمدن هر كودك، دنيا تغيير با به دنيا 

د. تو هم كه بره دنيرا آمردي،    تواند به جاي بهتري تبديل شو مي

ا آمدن ترو، عضرو جديردي بره     هاي زيادي افتاد: با به دني اتفاق

دوستش داشرتند و از   ات اضافه شد، عضو كوچكي كه بقيه خانواده

يك نفر ديگر هم پيدا شرد   كردند. با به دنيا آمدن تو او مراقبت مي

ها توجه كنرد. حراال برا     گران را دوست داشته باشد و به آنكه دي

شرود و يراد    نفر ديگر هم هست كه دارد بزر  مري تو يك  وجود

دنيا گيرد آنچه را ياد گرفته به ديگران ياد بدهد. حاال كه تو به  مي

ا ير  ديگران تقسيم كند هايش را با آمدي، يك نفر هست كه دارايي

هرايش برا    ي دارايري  ودش را مثل بقيهشادي و غم خ احساسات و

ديگران تقسيم كند. با وجود تو يك نفر ديگر هم هست كه به كمرك  
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 تواند بره ديگرران   مي ديگران احتياج دارد و همچنين يك نفر كه

هرا توجره    كني، يرا بره آن   كمك كند. وقتي به ديگران كمك مي

كنري و بره    هرا قسرمت مري    خودت را با آن كني، يا دارايي مي

شروي.   انسان مهربران مري   دهي، يك هاي دلشان گوش مي حرف

كننرد، يرا    كنند يا به هم توجره مري   وقتي دو نفر به هم كمك مي

هاي هم گروش   كنند و به درددل هايشان را با هم قسمت مي داشته

مختلف به  شوند. وقتي مردم كشورهاي دهند، با هم دوست مي مي

يا آنچه را خودشان دارند به  توجه كنند به هميكديگر كمك كنند، 

يكديگر را بشرنوند، صرلح برقررار    هاي  حرف ديگران هم بدهند و

اي بسريار  بزر  است، اما از چيزهر  خيلي مهم و «صلح»شود.  مي

تواند با وجود تو شروع  مي شود. صلح كوچك و با ارزش شروع مي

آيرد،   دنيا مري  شود. هر بار كه كودكي بهشود، با وجود تو برقرار 
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يعنري   كند. به دنيا آمدن يرك كرودك   غييرات زيادي ميجهان ت

ارند. آمدن يك نفرر  كه دوستش بد آمدن يك نفر ديگر، براي آن

نيا با وجود تو تغييرر  كه ديگران را دوست بدارد. د ديگر، براي آن

 خواهد كرد.
 «مترجم: مريم رزاقي»

 هاي شكالتي خنده

ي: ومر د «خروري؟  ري، چي مري  وقتي سر يخچال مي»اولي: * 

 «كتك!»

مرا در كرالس سروم جرا      آقا با عرض معذرت،»مدير مدرسه: * 

پسررم را در   خوب اشكالي ندارد، اسم»آموز:  دانش پدر «نداريم.

 «كالس چهارم بنويسيد.
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رودخانه، »حسين:  «حسين! فرق رودخانه با رود چيست؟»معلم: * 

ردان است و دنبال سرگ ولي رود، دارد و خيالش راحت است خانه

 «گردد. مي خانه

 «كنم آهن بدنم زياد شرده اسرت.   آقاي دكتر، فكر مي»بيمار: * 

چرون انگشرتان پرايم    » بيمار: «كني؟ چرا اين فكر را مي»دكتر: 

 «اند. درآورده ميخچه

گر توي جاده به پريچ رسريدي، چره    ا»افسر امتحان رانندگي: * 

د روزي بره دردم  دارم، شراي  را برمري  آن»راننرده:   «كني؟ مي

 «بخورد.

 «اروپا و آسيا جلروتر از آمريكاسرت؟  علي! چرا ساعت »معلم: * 

 «اند. سيا را زودتر از آمريكا كشف كردهچون اروپا و آ»علي: 
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 هاي ماه تا كوچه

 ام روي درخت توت من توي پيله

 ي من است آقاي عنكبوت همسايه

 صدا كنجي نشسته است آرام و بي

 اي غذا لقمهجان كند او  تا نوش

 شد عاقبت مگس در تارها اسير

 آمد به سوي او آن عنكبوت پير

 ترسيد چشم من از اين درخت توت

 هاي آن، از تار عنكبوت از ميوه

 ام جدا فردا كه من شوم از پيله

 اي رها شوم، پروانه پروانه مي

 ي سياه كشم من از اين خانه پر مي
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 هاي ماه. تا آسمان شب، تا كوچه
 «رميطاهره اك»

 پاسخ معما

 وچه از كف روغني سبد كل هايي بود كه او د، سكههاي دز سكه

ي پرر از آب انرداخت،    ها را در خمره آن سكه برداشته بود. وقتي

مرغ روي آب شرناور   قند و سفيده تخم وغن و مخلوط خاكذرات ر

 شد و قاضي متوجه شد كه او دزد است.


