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 سردِ دوست داشتني
دوستت داشتتني! فصتل     سالم! فصل زمستان آمد! فصل سردِ

 «چرا فصل شادي؟»پرسيد:  و شادي است. مي زمستان فصل برف
برفي  ها آدم ها با آن هاي سفيد برف كه ما بچه براي اين كه دانه

در  ها در زمستان كنيم، مثل يك گنج هستند. اين برف درست مي
ند. وقتتي  پوشتان  ها را مي كوه بارند و روي زمين و جا مي همه

شوند و  آب ميها  كم گرم شد، اين برف يد و هوا كمفصل بهار رس
ها  شود، از آن آب م در تابستان كه هوا خيلي گرم ميتواني مي ما

ستان برف را از كنيم كه در زم مي استفاده كنيم. پس خدا را شكر
 آب نمتانيم.  فرستد تا در تابستان تشتنه و بتي   آسمان براي ما مي

س مناسب بپوشتيد تتا سترما    كنيد، لبا راستي وقتي برف بازي مي
 «صدكقا»                                                                                           نخوريد.
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 سالم
 سالم سالم، صدتا سالم
 دوستِ قشنگِ من سالم

 سالم سالم، خوش آمدي
 چه دوست خوبي هستي كه

 به من دوباره سر زدي
 به آسمان، صدتا سالم
 آبيِ خوب ما سالم
 سالم زمينِ سبز ما

 سالم به آب، آبِ روان
 سالم به نعمتِ خدا
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 سالم سالم، صدتا سالم
 سالم خانم، سالم آقا
 سالم مامان، سالم بابا

 «ها مصطفي رحماندوست، كتاب نغمه»

 شاهين
 اي شكاري پرنده

 خيلي سريعه شاهين
 ي عقابه اندازه

 بال و پرش را ببين
 

 هميشه تو آسمون
 چرخه با مهارت مي
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 هايي داره چه چنگال
 بزرگه و با قدرت

 
 ههميشه تيز پرواز
 خستگي هم نداره
 بازم يه طعمه ديده

 خواد اونو برداره مي
 

 وقتي كه طعمه را ديد
 زنه با سرعت دُور مي
 هاي قوي با چنگال

 تند و سريع و راحت
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 با اون چشماي تيزش
 بينه هر چيزي را مي

 اي شكاري پرنده
 آقا شاهينههمين 

 «رحيمي نژاد»

 چيك چيك
 پيچه چيك چيك چيك، مي

 ي آب صداي قطره
 خيال كنم يه چيزي
 تاب شده كالفه، بي
 روَ صدا مياد از اين

 تو دستشوييه انگار
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 خواد با اين صداها مي
 يكي بشه خبردار

 خداي من نگاه كن!
 خانمِ شيرِ آبه

 درست اونو نبستن
 تونه بخوابه نمي

 دميگم خانم ببخشي
 بندمش حسابي مي

 ميگه چه كار خوبي
 ره آبي هدر نمي

 «آزاده آشيان»
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 كبوتر نادان
كردند. يكتي نتر بتود و     مي اي با هم زندگي دو كبوتر در النه

جمتع كتردن    ديگري ماده. در فصل تابستان هر دو كبوتر براي
انه جمع كننتد.  شدند تا براي زمستان د دانه، از النه خارج مي

غذا نمانند. آن تا بدون  شان را پر كنندد انبارخواستن مي ها آن
رفتنتد. هتم دانته     متي  هاي اطراف النته  دو هر روز به دشت

به النه، مقداري دانه با ختود   در موقع برگشت خوردند، هم مي
انبار پر شد.  گذاشتند تا اين كه روزي آوردند و در انبار مي مي

 غذا نيستند.دو كبوتر خوشحال بودند كه ديگر در زمستان بدون 
ها را خشك كترد و در   از مدتي، هواي گرم تابستان، دانهبعد     

 اي  تي خشك، ج رسيدند زيرا دانه مي ها كمتر به نظر ظاهر دانه
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به سراغ انبتار   پس از مدتي كند. كبوتر نر كمتري را اشغال مي
شده است. فكر كترد كبتوتر   ها كمتر  ي دانه رفت و ديد اندازه

و گفتت:  خورده است. با عجله به سراغ او رفت ها را  ماده، آن
و با  ها را خوردي؟ مگر قرار نبود براي زمستان بماند چرا دانه»

ماده هرچه اصرار كرد كه من  كبوتر «ها استفاده كنيم؟ هم از آن
ام، كبوتر نر چون به شدت عصباني شده بتود،   ها را نخورده دانه

و بته او   ه كترد كرد. بعد به طرف او حملت  نمي به حرفش گوش
اي زد. آن قدر كبوتر ماده را زد كه بدنش مجروح شتد و   ضربه

 جان داد.
ها ريخت و بعد از  روي دانه زمستان كه رسيد، مقداري باران    

اول بزرگ شد. كبوتر نر وقتي ي  ها دوباره به اندازه دانه مدتي،
ها را ديد، تعجب كرد. بعد از كمي فكر كردن، تازه فهميتد   دانه
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و آن قدر گريته   ه اتفاقي افتاده است. او به شدت پشيمان شدچ
كرد كه بيمار شد ولي پشيماني سودي نداشت. حاال فهميده بود 

ي آن ختوب   ار بايد با دقت فكر كند تا نتيجته براي انجام هر ك
عجلته كتار   »قتول معتروف   و به  باشد و موجب پشيماني نشود

 «شيطان است.
 «مه پيرهادييسي كليله و دمنه: فاطبازنو»

 جايزه مال كيست؟
بزرگ جمع بودنتد. اميتر،   ي بابا ظهر جمعه بود و همه در خانه

و دختر عمو هستند، بته  مينا، آرتين و شايسته كه با هم پسر عمو 
ها و  دند توي حياط تا در رسيدگي به گلبزرگ رفته بوهمراه بابا
ه داد، اميتر بت   ها آب مي گل ها به او كمك كنند. مينا به درخت
هاي زرد را جمع كند. آرتين به  كرد تا برگ بزرگ كمك مي بابا
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ي حيتاط   داد و شايسته در ظرفي كته در گوشته   باغچه آب مي
ها كارهتايي   اين ريخت. ها گذاشته بودند، دانه مي براي پرنده
دادند. وقتتي   مي ي هر هفته انجام ها روزهاي جمعه بود كه بچه
داد. اين دفعته   مي ها جايزه بزرگ به آنشد، بابا مي كارها تمام

ي عجيتب و   ها جايزه داد اما يتك جتايزه   بزرگ به بچهابهم با
تواننتد   چطور مي هاي لوبيا داد و گفت ها دانه بچه غريب. او به

ي اصلي  جايزه ي بعد با خودشان بياورند تا آن را بكارند و هفته
 را بگيرند.

رفت كته دانته را    يادشبرد اما  ي لوبيا را به خانه امير دانه    
ي  جيب شلوارش جا ماند. شايستته دانته  ي لوبيا در  بكارد. دانه

ي آشپزخانه گذاشت اما يادش رفت  لوبيا را كاشت و كنار پنجره
كه به آن آب بدهد. آرتين لوبيا را كاشت و دو روز بته آن آب  
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اش  ها بتراي دانته   آن مراقبت كرد. حتي بعضي وقت داد و از
اما چند روز كه گذشت و ديتد چيتزي از    خواند كتاب قصه مي

نته از آن مراقبتت    گلدان بيرون نيامده، نه به دانته آب داد و 
ي  گلدان كاشت و كنتار پنجتره   ي لوبيا را در يك كرد. مينا دانه

 گذاشت و هر روز به آن آب داد. اتاقش
ي بابتابزرگ   ها بته خانته   بچه روز جمعه رسيد و همه همراه با

 كنيد جايزه را به چه كسي بايد مي فكر»فت: بزرگ گرفتند. بابا
كردنتد امتا همته دلشتان جتايزه       نگتاه  نتا به ميهمه  «داد؟
دهم اما اين  مي من به همه جايزه»بزرگ گفت: خواست. بابا مي

در  ختواهم بته شتما بتدهم، همتين ا ن      اي كه مي بار جايزه
هايشان نگاه كردند. امير به  دست ها به بچه «هاي شماست. دست
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ي سبزي كه در گلدان بود، آرتين بته   ي لوبيا. مينا به ساقه نهدا
 اي كه از تشنگي جان نداشت. خالي و شايسته به ساقهگلدان 
يك حياط به اين هاي خوبم! اگر من امروز  بچه»بزرگ گفت:  بابا

وبي، به اين دليل استت كته   هايي به اين خ قشنگي دارم و بچه
هتا   تا به موقع به آن بودمام. مواظب  ها زحمت كشيده براي آن

 «رهايي بايد بكنم. عجله هم نكردم.نرفته كه چه كا برسم و يادم
امير گفتت:   «دارم. ام را دوست من جايزه»ديد و گفت: مينا خن

مانتد   دم ميمن هم يا»شايسته گفت:  «كارم. مي ام را من دانه»
ن ديگته عجلته   مت »آرتين هتم گفتت:    «كه بايد به گلم برسم.

 همه با هم مثل هميشه به بابابزرگ كمك كردنتد تتا   «كنم. نمي
 كارهاي حياط را انجام دهد.

 «اكرم محمدي: سالمت»
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 ي پر سود معامله
از درد شديد دندان از خواب  «حسام»اي به نام  روزي پسر بچه

كرد و پول نداشت تا بتراي   شد. دندانش به شدت درد مي بيدار
كه هم گرسنه بود و  پيش دندانپزشك برود. حسامي آن  معالجه

انته ختارج شتد و سترگردان در     درد داشت، از خ هم دندان
وش كند امتا دنتدانش   گشت تا شايد درد را فرام ها مي خيابان

فت تا به يك نانوايي رستيد كته   كرد. حسام ر همچنان درد مي
يتك  كنار نتانوايي مطتب    فروخت. در هاي تازه و داغ مي نان

ي نتانوايش   كنار همستايه  جا دندانپزشك بود و دندانپزشك آن
پر كترده   نشسته بود و نان داغ مي خورد. بوي نان تمام فضا را

احستاس  دهانش راه افتتاد و بيشتتر    بود. حسام بو كشيد و آب



 15 

ها خيره شد. نانوا وقتتي   ايستاد و به نان جا گرسنگي كرد. همان
چترا ايتن   »به او گفتت:  شوخي كند.  او را ديد، خواست كمي

حسام  «اي؟ اي؟ تا به حال نان نديده شدهها خيره  طوري به نان
هايت خيلتي   انرسد ن ام، اما به نظر مي چرا، ديده»داد:  جواب

 «خر.خواهي ب بيا و هرچه مي»مرد گفت:  «تازه و خوشمزه است.
ها اشاره كرد و به  نانوا به نان «اما من پول ندارم.»حسام گفت: 
ا را هت  انام ايتن نت  تتواني تمت   بگو ببينم، تو مي» حسام گفت:
نانوا گفتت:   «توانم. بله، مي»با قاطعيت گفت:  حسام «بخوري؟

يك دندان از »حسام جواب داد:  «چه كنم؟ اگر نتوانستي، با تو»
متن متوافقم، ايتن    »د و گفت: مرد خندي «هايم را بكش. دندان
شاهد قرار ماست. فكر فرار به  ي من دندانپزشك است و همسايه
 ترسو هستم كه فرار كني من ر ميفك»گفت: حسام  «نزند! سرت
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ي دندانپزشكش  همسايه نانوا به «كنم؟ بيا قرارمان را اجرا كنيم.
ا ها ر تمام اين نان شنيدي؟ اگر اين بچه نتواند»رو كرد و گفت: 

را بكشي من ختودم دستتمزد تتو را    بخورد، بايد يك دندانش 
 رداشتهاي فراوان شترو  بته ختوردن كت    حسام با  «دهم. مي
پر و سير شتد. بعتد دستت از     قدر خورد و خورد تا شكمش آن

ها  توانم تمام نان نمي متأسفم آقا،»نانوا گفت:  خوردن كشيد و به
حسام با دندانپزشك  «ام. را بخورم. دندانم را بكش، من آماده

اش را  دنتدان پوستيده   مطب او رفت و دهانش را باز كرد و به
و ديد كه دنتدانش ختراب و   نشان داد. دندانپزشك نگاه كرد 

پوسيده است و آن را كشيد. حسام از درد خالص شتد و پتيش   
اميتدوارم  »گفتت:   .خنديتد  خوشحال بود و مي .شتنانوا برگ

هتاي   عمر بدهتد. از نتان  به تو طول  هميشه سالم باشي و خدا
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ن خترابم ختالص   شر دنتدا ات به من دادي و مرا از  خوشمزه
بعد هم خداحافظي كرد  «ي بود.ي پر سود معامله كردي. واقعاً

 رفت.و 
 «ايم دكتر احمد خواجه :ترجمه»

 بدن من
آور است. سوخت اين  ي شگفت بدن ما مانند يك ماشين پيچيده 

خوريم و  اندازد، غذايي است كه مي آن را به كار مي ماشين كه
كنيم. يك ماشين شتايد از   اكسيژني است كه از هوا دريافت مي

ه باشد، اما بدن انسان از قطعه درست شد صدها يا حتي هزاران
ها، عضالت و  شده است! پوست، استخوان ها بخش درست ميليون

 هاي مختلف بدن انسان، از اجزاي بسيار كتوچكي  تمامي اندام
ها براي كار كردن با  لولتشكيل شده است. اين س «سلول»به نام 
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فس نبتوانيم غذا بخوريم، بختوابيم، تت  هم هماهنگ هستند تا ما 
 خودمان را بخوانيم. ۀنيم، راه برويم، بخنديم و ماهنامك
 دستت را به صورتت بكش! چه چيزهايي در صورت خود پيتدا     
ني و دهان. هتر كتدام از ايتن    ها، بي ها، گوش كني؟ چشم مي
 دهند. ما در بدن ختود  مي ها، يكي از حواس ما را تشكيل اندام

بينتايي، شتنوايي،    .داريتم  «گانه حواس پنج»پنج حس به نام 
توانيم از آنچته   شايي و المسه. بدون اين حواس نميبويايي، چ
 گذرد، با خبر شويم. مي در زندگي

 «، مترجم مجيد عميقدايره المعارف علوم براي كودكان»

 چيستان
 يخوره به جا فراوون، خار مي كشه ره تو بيابون، بار مي راه مي* 
 نون
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 شود. ارونه كنيم، رام ميرا وخزنده خطرناكي كه اگر آن * 
 اولم اين سرِ گاو-

 دومم آن سرِ گاو
 سومم آخر روز

 چهارم، حرف دوم هنوز
آن چيست كه دو حرف اول آن، اول كاه استت و دو حترف   * 

 آخرش، پايان آهو
اول سير استت، حترف    اي است كه حرف اولش آن چه ميوه* 

 دومش دوم چين و سومش آخر آب.
 ي آخر هها در صفح پاسخ چيستان

 معماي گل واقعي
 روا  تاي بسيار دور در دو سرزمين مختلف، دو فرمانته در سال
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كردند كه به دليل خردمندي و هوش زيتاد بستيار    مي زندگي
دو فرمانروا يكي در شرق بود و ديگتري در   مشهور بودند. اين

غرب. هنگام ديتدار فرمتانرواي شترق از سترزمين غترب،      
چنتد ستلال و معمتا،     طترح  فرمانرواي غرب تصميم گرفت با

كند. فرمانرواي شترق   خردمندي فرمانرواي شرق را آزمايش
اي غرب، به راحتي گذراند تا اين كه فرمانرو ها را تمام آزمايش

هاي رنگارنگ برد. فرمانرواي غترب از   او را به اتاقي پر از گل
هايي شتبيه   مندان سرزمين خود خواسته بود گلماهرترين هنر

هتاي   گتل  ها با ازند و در اتاق بگذارند. اين گلهاي باغ بس گل
واقعي باغ، هيچ تفاوتي نداشت. فرمانرواي غرب به فرمانرواي 

هاي مصنوعي، يك گتل طبيعتي    گل در ميان اين»شرق گفت: 
 «مايش اين است كه آن را پيدا كني.دارد. آز وجود
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هتا   ترين تفاوتي، تمام گل فرمانرواي شرق براي يافتن كوچك    
روحتي   يكي يكي نگاه كرد. به دنبال عالمت پژمردگي و بي را
هتاي تمتام    ها و گلبرگ برگ ها گشت، ولي ها و گلبرگ برگ در
ها هتم   رسيدند. بوي آن مي ها زنده به نظر ها در تمام حالت گل

هاي  كرد چون تمام اتاق از بوي خوش گل هيچ كمكي به او نمي
اتتاق خيلتي گترم    اين »مختلف پر بود. فرمانرواي شرق گفت: 

ها را كنتار بزننتد تتا     . اگر ممكن است، دستور دهيد پردهاست
شود ذهتنم بتاز    وارد اتاق شود. هواي تازه سبب ميهواي تازه 

فرمانرواي غرب پتذيرفت. چنتد    «فكر كنم.شود و بهتر بتوانم 
ها، فرمانرواي شرق دانست كته در   پس از كنار رفتن پرده دقيقه

يك واقعي است. او چگونه گل واقعتي  ميان آن همه گل، كدام 
 ي آخر پاسخ در صفحه را شناخت؟

 «قصه، هم معما: مترجم داود شعبانيهم »
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 لطيف مثل لطيفه
 ديشب ختواب ديتدم   پدر جان، من»پسري به پدرش گفت:  ☺
پدر با عصتبانيت گفتت:    «شه به پايم رفته و خون آمده است!شي
 «پا برهنه راه نرو! صد بار به تو گفتم»
روزي شخصي به حمام رفت و بدون خيس كردن موهتايش   ☺

 «چرا اين كار را كردي؟»پرسيدند:  آن را با شامپو شست. از او
 «وهاي خشك!چون روي شامپو نوشته بود، براي م»گفت: 
جانتب،   ي ايتن  دفتر ديكتته »در مدرسه آگهي كرد:  پسري ☺

 شود آبروداري كنتد و  گم شده است. از يابنده تقاضا مي ديروز
 «ي صفر من اضافه كند! به نمره 2د يك عد
 ي   اقش ديد كه همهتي ات ان از پنجرهتتدير يك تيمارستم ☺
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جتز  دوند ب آورند و مي حياط، صداي موتور درمي ها در ديوانه
چترا  »رستيد:  عاقل شده، پيش او رفت و پ يك نفر. فكر كرد او

پر مسافر بودم، ب منتظر»او جواب داد:  «كني؟ سواري نميموتور
 «باال تا برويم.

 «ستامان! »دومتي:   «اسم پسرت را چي گذاشتتي؟ »اولي:  ☺
 «تر بود. گذاشتي، سنگين سيمان مي»اولي: 

 زنگ تفريح
در يك تست هوش شركت كن! بايد پس از خواندن سلال، فقط 

ها  . دقت كن كه آسان بودن سلالبه آن جواب بدهي ثانيه 5در 
 گولت نزند!

 زرو 21روز. چند ماه  31وز دارند و بعضي ر 31ها  بعضي از ماه .1
 دارد؟
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ستاعت، يتك    و بگويد هر نيم قرص بدهد 3اگر دكتر به شما  .2
 ها خورده شود؟ كشد تا تمام قرص قرص بخور، چقدر طول مي

 1شب به رختخواب رفتم و ساعت را كوك كردم كه  8ساعت  .3
صبح زنگ بزند. وقتي با صداي زنگ بيدار شدم، چنتد ستاعت   

 وابيده بودم؟خ
را بته حاصتل آن    11را به نيم تقسيم كنيد و عتدد   31عدد  .4

 آيد؟ مي اضافه كنيد. چه عددي به دست
گوسفند زنده داشت. تمام گوسفندهايش بته   11داري  مزرعه .5

 باقي ماند؟ تا مردند. چند گوسفند زنده برايش 1جز 
 «ها ن بچهبهروز هژبري، كيها»

 هاي هوش پاسخ تست
 روز را دارند. 21اقل ا حده ماه تمام .1
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و ديگتري را در   1اعت يك ساعت )شما يك قرص را در ست  .2
 .خوريد( مي 2و سومي را در ساعت  31/1ساعت 

تواند شب و روز را تشخيص دهد پس بته   ساعت كوكي نمي .3
 زند. شب، زنگ مي 1كه برسد يعني ساعت  1اولين ساعت 

 است. 11حاصل  .4
 هد داشت.گوسفند خوا 1او  .5

 پاسخ چيستان و معما
 شتر، مار، گوزن، كاهو، سيب

زنبوري از پنجره داخل شد و يك راست به سراغ گتل طبيعتي   
 رفت.

 


