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 دوستان جديد
سالم دوستان خوبم! يك خبر خوب براي شما دارم! يكيي دو مياه   

ما اضافه شدند. اين دوستان خيوب   پيش دوستان جديدي به جمع
كودكان و  خانم مهربان و صاحب نظر در امور ادبيات و نشريات 15

كننيد.   كيار ميي   «كيودك  وراي كتابش»نوجوانان هستند كه در 
ييران  اي كه براي كودكان و نوجوانان ا ا هر مجلهاعضاي اين شور

الي وجود كنند. اگر در نشريه اشك چاپ شود، مطالعه و بررسي مي
دهنيد تيا    ول و همكارانش اطيال  ميي  ئداشته باشد، به مدير مس

هاي مخصوص كودكان و نوجوانان پير از مطاليب مدييد و     نشريه
 آموزنده و صحيح باشد.

بشري را  ها آبان، ماهنامه بچه در ماه اعضاي شوراي كتاب كودك    
كردنيد كيه   هاي بسيار مديدي به ما  بررسي كردند و راهنمايي هم

خواهند از اين به بعيد بيا كميك ايين      همه همكاران ماهنامه مي
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ها مطالب ماهنامه را بيشتر از قبي  آموزنيده و متنيو      راهنمايي
 كنيم. نند. از اين دوستان جديد تشكر ميك
كنيد و بگويييد كيدام قسيمت     خواهم به ما كمك هم مي از شما    

را بيشتر دوست داريد؟ كدام قسمت براي شما مديدتر بوده  ماهنامه
ان؟ آيا مطالب علميي  را بيشتر دوست داريد يا داست است؟ شعرها
معما و لطيده  ، ي چيستان مديد بوده است؟ در باره تانماهنامه براي

 چه نظري داريد؟
با دفتر  22تا  16چهارشنبه از ساعت  روزهاي شنبه تاتوانيد  شما مي

 ماهنامه تماس بگيريد.
 «قاصدك»

 هاي ما صداي خنده
 نه گ  داريم نه گلدون
 نه باغچه و نه ايوون
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 گيره آخ دلمون مي
 اين جا تو اين ساختمون

 
 بابا ميگه حق دارين

 خيلي كوچيكه اين جا
 براي بازي كردن
 ها جا ندارين بچه

 
 شاد باشيداما بايد 

 با اين كه تنگه جاتون
 تا قد دنيا بشه
 هاتون خونه با خنده

 «نيا شكوه قاسم»
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 هاي پارك سبزه
 واره و آبنيمكت و ف

 پارك ما، جاي نازيه
 يه جا پر از گ  و درخت

 يه گوشه جاي بازيه
 

 براي رفع خستگي
 از توي خونه بهتره

 سايه و آفتابش خوبه
 براي بازي محشره
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 ك ندرواي نكنه كه ي
 به پارك زيبا بد كنه

 هوا خدا نكرده بي
 ها رو لگد كنه سبزه

 «مصطفي رحماندوست»

 بز كوهي
 من بز كوهي هستم
 چشماي تيزي دارم

 ساسُيه بيني ح
 هاي ريزي دارم گوش

 گوشام حسابي تيزه
 شنوم هر چيزي رو مي
 با سرعتم هميشه
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 دوم تند و سريع مي
 ها شير و پلنگ و سگ

 دهاي من هستن دشمن
 همش ميان سراغم

 ترسم من از اونا مي
 من دوتا شاخ بزرگ
 دارم به روي سرم

 خيلي قشنگ روي كوه
 دوم دوم و مي مي

 «رحيمي نژاد»

 ابو زكريا
خواهيم با ييك دانشيمند و    مي دوستان عزيز! اگر موافق باشيد

تيرين كتياب    قيديمي  پزشك معروف ايرانيي آشينا شيويم.   
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ي دانشيگاه   زشيك برجسيته  جهان اسالم، به اين پ پزشكي چشم
تعلق دارد. او از جمله افرادي بود  شاپور در عصر عباسي جندي

رد. كه با تشريح ميمون براي شناخت چگونگي كار بدن تالش ك
مشيهور اسيت، بيه     «زكرياي رازي»زكريا كه امروزه به نام ابو

 كرد. كس را نمي و بدخلقي معروف بود و رعايت هيچ سخنان تند
هاي زيياد،   ز شاگردانش را كه با پرسيدن سؤالروزي يكي ا    

خت و گدت بهتر باعث كالفگي وي شده بود، از كالس بيرون اندا
صرافي بيرود وليي   ي اجدادي خود يعني  است به دنبال حرفه
نام داشيت، بيا كوشيش     «بن اسحاق حنيف»شاگرد رنجيده كه 

ت كوتياهي بيه يكيي از    بيشتري به تحصي  ادامه داد و در مد
زكريا بدون آن رسان مشهور زمان تبدي  شد. ابوان و مدمترجم



 9 

ها  د و مدتحاضر ش كه احساس حقارت كند، در محضر درس او
 شاگرد شاگرد خود شد.

 «نسب ناهيد قادري»

 سه ماهي
قرميز و  هياي سيياه،    ماهي كوچولو و خيلي قشنگ به رنگ سه

سياه و قرميز   هاي كردند. ماهي طاليي در آبگيري زندگي مي
ود و بيه حيرف   گوش بي ي طاليي كمي باز بودند اما ماهي عاق 
جيا   دو صيياد از آن  كيرد. روزي  هاي عاق  گوش نميي  ماهي
هاي قشنگ، با هم قرار گذاشتند كيه   ديدن ماهي گذشتند. با مي

 تور بياورند و هر سه ماهي را بگيرند.
هاي صيادان ناراحت شدند. مياهي   ها از شنيدن حرف ماهي     

آن كه صيادان بيايند، از آبگير خارج شيد. مياهي   سياه قب  از 
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قرمز هنوز خارج نشده بود كه صيادان رسيدند و دو طرف آبگير 
شود  كرد به زودي گرفتار صيادان مي ررا بستند. ماهي قرمز فك

فرار پيدا كند. بهترين راه حليي كيه بيه     پس بايد راهي براي
حركت  بي و را روي آب بيندازد نظرش رسيد، اين بود كه خود

بماند. همين كار را انجام داد و صيادان فكر كردند مرده است. 
انداختند. ماهي قرمز بيه   پس او را گرفتند و به اين سوي آبگير

 آبگير بيرون رفت. سالمت از
شيود،   زودي گرفتيار ميي   كرد به ماهي طاليي كه فكر نمي    

د. مشغول بازي بود. ناگهان خود را درون تور محكمي اسير ديي 
هرچه تالش كرد، نتوانست از آن دام خالص شيود. او خيليي   

هاي ماهي قرمز گوش نكرد ولي ديگر  پشيمان شد چون به حرف
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پشيماني سودي نداشت. او براي زنده ماندن تالش كيرد وليي   
 ي زود به دلي  جدايي از آب مرد.خيل

 «يسي كليله و دمنه: فاطمه پيرهاديبازنو»

 حرف مرد يكي است
نيدمي  گالدين جونصير مال شت موهاي سر و صيورت كم كم دا

زد  هاي عجيبي مي اين كه مال آدم عجيبي بود و حرف شد. با مي
داشتند زييرا   كرد كه عادي نبود، مردم دوستش و كارهايي مي

اش صيدا و   دار و كارهاي غير عيادي  هاي طنز و خنده در حرف
 صداقت وجود داشت.

به سدري تجاري بيرود،  يكي از دوستان مال كه تصميم داشت     
و بيه او گديت     ي ميال رفيت   حافظي به خانهروزي براي خدا

ممكن است  خواهم به سدري طوالني بروم كه مي دوست عزيز،»
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شيود.   نبينم. خيلي دلم بيراي تيو تنيگ ميي     چند سالي تو را
رسم و آنچه را كه در سدر اميدوارم بعد از سدر، بتوانم خدمت ب

هيا را   مال كه ايين حيرف   دوست «.برايت تعريف كنم ،ام ديده
و صورت مال افتاد و با ي سر  د، نگاهش به موهاي سديد شدهز مي

ن داشيته  كنم مال پنجاه سال و شايد بيشتر س فكر مي»خود گدت  
رفته باشد و ديگير او   گردم، از دنيا باشد. نكند وقتي من برمي

ن الدي نصرمال «هاي صميمي و شيرينش را بشنوم. رفنباشد كه ح
 كه دوست خود را ساكت و در حال فكر كردن ديد، به او گديت  

. حاال داشتي به چه فكير  اميدوارم به سالمتي بروي و برگردي»
ي  بياره در  خواست به مال بگوييد  دوستش كه نمي« كردي؟ مي

هيچي، ديدم كه بعضي از موهاي »كرده گدت   مرگ او فكر مي
كيردم.   يفكر م سر و صورتت سديد شده است. داشتم به سن تو
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ون درنگ جيواب  الدين بدنصرمال« راستي مال چند سال داري؟
ها عمر  ستش كه مطمئن بود مال بيش از ايندو «سال. چه »داد  
 ديگر چيزي نگدت. خداحافظي كرد و به سدر رفت. كرده،

به شهر خودش برگشت، بيه   سدر او ده سال طول كشيد. وقتي    
الدين هم رفت. نصره سراغ مال. بو آشنايان رفت ديدار دوستان

ديگر يك تار موي سياه هم روي سر و صورت مال نبيود. بعيد از   
مال باز هم  «چند سال داري؟»الم و احوالپرسي، از مال پرسيد  س

ست جليوي  دوستش نتوان «چه  سال.»جواب داد   بدون درنگ
 مرد حسابي، چطور چنيين چييزي  »اش را بگيرد. گدت   خنده

مال  «داري. سالده سال پيش هم گدتي كه چه  امكان دارد؟ تو 
ديگر هم به سراغ مين   حتي اگر بيست سال»خيلي جدي گدت  
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گدت كه چهي    بيايي و از سن و سال من بپرسي، باز هم خواهم
 «من مرد هستم و حرف مرد يكي است. سال دارم چون

ي كسي كه روي حرفش پافشاري كند و  از آن به بعد، در باره    
گوينيد    نه ميي زمان هم حرفش را عوض نكند، با طع با گذشت

 است. حرف مرد يكي
 «مصطفي رحماندوست»

 ترسيد قطاري كه مي
 ترسيد.  از تاريكي خيلي مي يكي بود، يكي نبود، قطاري بود كه

قطار به سدر رفت و مسافرهاي زيادي هم سوار كيرد.   يك روز
تولوق كرد و رفت. از كنار دشيت رد شيد، از   و تلق تولوق،و تلق

 يك رودخانه مسابقه داد. وسط جنگ  گذشت. با
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رفت و رفت تا به يك تون  رسيد. تون  خيلي تارييك    و  رفت    
مث  شب، سياه بود. قطار از ترس جيغي كشيد و يك دفعه  بود،

ايستاد. مسافرها روي هم ريختند. بعد با ترس از قطيار پيايين   
اشياره كيرد.    قطار به توني   «چي شده؟»و پرسيدند  پريدند 

قطيار گديت     «خوب كه چي؟ تونليه ديگيه!  »مسافرها گدتند  
همه خنديدنيد، بعيد كليي    «ترسم. تاريكه، من از تاريكي مي»

ترسي! تاريكي كيه   مي از تاريكي»اش كردند و گدتند   مسخره
 عجليه دارييم.   ترس نداره! زود باش راه بيدت! ما كار داريم.

 «راه ما هستند. ها چشم به خيلي
شد كرد. براي  كاريش هم نمي ترسيد. اما قطار از تاريكي مي    

نيد قطيار   جايش تكان نخيورد. مسيافرها كيه ديد   همين از 
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هايشان را برداشتند و هر كدام  چمدان خواهد حركت كند، نمي
 به طرفي رفتند. قطار را هم همان جا تنها گذاشتند.

جا كنار تون  ايستاده است چون نه دل آن  هنوز هم قطار همان
ن را دارد كيه برگيردد.   را دارد كه وارد تون  بشود، نه روي آ

اي بشود و ترس قطار از تاريكي بريزد. شايد هيم   شايد معجزه
تون  از قطار خوشش بيايد و آن قدر با او صحبت كند كه قطار 

آن  بدون ترس به طرفش برود. شايد هم روزي كِرم شيبتابي از 
 سر صحبت را باز كند و موضو  را بدهميد.  جا بگذرد و با قطار

وقت فوري برود و با هزاران كرم شبتاب ديگير برگيردد و    آن
وقت قطار بدون ترس از تون   آن تون  را مث  روز روشن كنند.

كه  آهاي قطاري كه از  شود و به آن طرف برود. خالصه آن رد
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جيا بييا، ميا     و و به اينش ترسي، زودتر از تون  رد مي تاريكي
 منتظرت هستيم!

 «محمدرضا شمس»

 در جهان دانش
ناسب، يك جدت موش در طول يك در صورت وجود شرايط م* 
 آورند. موش به وجود مي 522سال 
به انسان و ساير حيوانيات   نو  بيماري 32موش عام  انتقال * 

 است.
ين ا از بي مقدار برنجي را كه موش در يك سال در قاره آسيي * 
 كافي است. ميليون انسان 222براي سير كردن  برد، مي
 ي بدن، زبان است. ترين ماهيچه مقاوم* 
 زند. مرتبه پلك مي ميليون 12انسان ساالنه بيش از * 
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 دست هستند. هاي قطبي، چپ تمام خرس* 
هاي موجود در گوش  باكتري استداده از هدفن در هر ساعت،* 
 د.ده برابر افزايش مي 722را تا 
 برد. شان مي دقيقه، خواب 7كثر افراد در كمتر از ا* 
 شود. ليتر بزاق توليد مي روزي يك در دهان هر فرد تقريبا* 
 د.كن تر از ناخن پا رشد مي بر سريعناخن دست، چهار برا* 

 «جهانو هاي ايران دانستني»

 گياه و جانور حس دارند
و حتي خطر ا كنيم و سرما، گرم مي ها همه چيز را حس ما انسان

كنيم اما باييد بدانييد جيانوران و     را با حواس خود درك مي
كنند. به اين چند نمونه توجيه   هم همه چيز را حس مي گياهان
 كنيد 
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توانيد بيا    نشيند. اين جانور ميي  عنكبوت وسط تار خود مي ♣
پاهايش احساس كند كه مگسي روي تارهايش نشسيته اسيت.   

 رود. ر خود ميكبوت با سرعت به سوي شكاسپس عن
هياي گيياه    بسيار حساس هسيتند. بيرگ  بعضي از گياهان  ♣
 شوند. ها را لمس كنيم، جمع مي اي كه آن لحظه در «ميموزا»
اي كه احسياس   خورد. در لحظه مگس مي «دام ونوس»گياه  ♣
 شود. ند مگسي رويش نشسته است، بسته ميك
ي لزني، موهاي ظريف و توخيا  دست مي «گزنه»وقتي به يك  ♣

كنند. اين موها نيوعي سيم    روي برگش پوست تو را سوراخ مي
 كند. د كه از گياه محافظت ميدارن
 كنند. رها با نيش سمي از خود محافظت ميزنبو 

 «احساس: ترجمه كاتارينا ورزيو مسل»
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 معماي دو مادر
شور چين واقع است، بت كه اكنون در كي ت روزگاري در منطقه
تر  مسر داشت ولي فقط زن جوانكه دو هكرد  مردي زندگي مي

كه همسير ديگيرش    شد و پسري به دنيا آورد. از آنجا دار بچه
جيوان   اي بزند، زن بود و امكان داشت به آن بچه صدمهحسود 

 عنوان فرزند خودش بزرگ كند. پسر خود را به او داد تا به
رفت تا اين كه پدر بچه مُيرد و دو   همه چيز به خوبي پيش مي    

خانه باشيد   اي اين كه مشخص كنند چه كسي صاحبرهمسرش ب
و چه كسي صاحب پسر بچه كه قرار بود هميه چييز را بيه ار     

هاي  و بحث ببرد، با يكديگر اختالف پيدا كردند. پس از اختالف
 م رفتند و از او ياكي  پيش حيمشك  يراي حيزياد، باالخره ب
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 خواستند اين مشك  را ح  كند.
د خود حاضر كرد و به دو زن پسر بچه را نز حاكم هر دو زن و    

تير اسيت،    ر جاي ديگري كسي كه قويجا هم مث  ه اين»گدت  
تير نگيه    بچه را محكم برنده خواهد شد. هر كدام از شما بتواند

بعد حاكم هر يك  «اي هميشه با او زندگي خواهد كرد.دارد، بر
ا گديت  ه آن ها داد و به هاي بچه را به دست يكي از زن از دست

كه دست بچه را بكشند. پسرك از درد شرو  به گريه كرد و بعد 
دانييم   مي حاال ما»پيرتر بر زمين افتاد. حاكم گدت  در كنار زن 

هميشيه بيا زن    چه كسي مادر حقيقي پسر است. او بايد بيراي 
 «تر زندگي كند. جوان

تير   من دست بچه را محكم ولي»زن پيرتر اعتراض كرد و گدت  
 «، به همين دلي  بازي را باختي. لهب»م گدت  ياكيح «كشيدم.
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ي  يقي پسر را شناخت؟ پاسيخ در صيدحه  حاكم چگونه مادر حق
 آخر

 «مترجم: داود شعباني»

 فكر كن، جواب بده
چتير برونيد وليي     شود كه چهار ندر زيير ييك   چطور مي ◄
 كدام خيس نشوند؟ هيچ
ها كيه   طبقه هشتم يك آپارتمان بود. صبح اش در يكي خانه ◄

هيا كيه    رفت اميا شيب   رفت، با آسانسور پايين مي سر كار مي
 رفت. چرا؟ با پله باال مي گشت، برمي

 
 اولم آخر پلنگ است◄

 كه زيبا وقت جنگ است
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 دومم آخر شير است
 كه بر جنگ  امير است
 سومم ميان ببر است

 چه طوفان و چه ابر است
 آخرم آخر گريه است
 ولي مايه خنده است

 بازيم همها  با بچه
 نازيم نازيم، چه چه
پوشد. وقتي  ميشود، لباس  مي آن چيست كه وقتي هوا گرم ◄

 آورد؟ مي شود، لباسش را بيرون مي دهوا سر
 ها آن را دارند؟ آن چيست كه همه انسان ◄

 «ي آخر ها درصفحه پاسخ»
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 بازار خنده
بليه،  »دوميي    «شنيدم با تيور رفتيي مسيافرت.   »اولي   ☺

بيا تيور   »دوميي   «با چيه تيوري؟  »اولي   «طور است. همين
 «ماهيگيري.

خالف تو من بر»اولي   زدند. ميدو دوست با يكديگر حرف  ☺
هميشيه  »دوميي    «كنم، سرم روي آب اسيت.  مي هر وقت شنا

 «مانند. مي چيزهاي سبك روي آب
خواست از خودش تعريف كند. گدت   روزي يك الكپشت مي ☺
 «دويدم و دويدم.»
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دند، ناگهان قايق واژگون شيد و  كر سواري مي دو ندر قايق ☺
بگذار اول »ادند. اولي كه شنا بلد بود گدت  دو درون آب افتهر

 «دهم. گردم تو را نجات مي عد برمينجات بدهم، ب خودم را
اهت ميان آموزگار و دماسنج شب»يك ندر از دوستش پرسيد   ☺

ن ارا به ما نشي  دو وقتي صدرهر»دوستش جواب داد   «چيست؟
 «لرزد. مان مي دهند، تن مي
پسير بيا    «كنيي؟  آهاي بچه، باالي درخت چه مي»باغبان   ☺

افتياده   هيچي آقا! يك سيب روي زمين»داد   خونسردي جواب
 «گذارم سر جايش. ميبود، دارم 
 پاسخ معما

ح  اين مشك  با زور و قدرت نبود بلكه مهر و محبيت ميادري   
 كه فرزندش صدمه   كند توانست تحم  ي نمييحقيق ادريبود. م



 26 

سيت  خوا ميي  خاطر دست او را رهيا كيرد. او   ببيند و به همين
 اگر نتواند با او زندگي كند. اش سالم بماند، حتي بچه

 پاسخ فكر كن، جواب بده
 شود. كس خيس نمي قتي باران نيايد، هيچو* 
خواست بيرود   ها كه مي چون آن فرد قدش كوتاه بود، صبح* 

رسيد ولي شب كيه   ه همكف آسانسور ميبه دكم پايين، دستش
ه طبقيه هشيتم   برود، دستش به دكم خواست به طبقه هشتم مي

 د.يرس آسانسور نمي
 گربه، درخت، اسم* 


