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 يك قدم تا بهار
جاا   ان، بهترين ماه سال است زيرا همهماه اسفند براي ما كودك

هاا   رسد، خاناه  آيد. هر وقت ماه اسفند مي بوي عيد و بهار مي
اي شوند. پدر و مادره نوروز آماده ميمرتب و براي عيد تميز و

عيد  ما خواهند مي شود. آنان مهربان ما سرشان خيلي شلوغ مي
 .يمداشته باشخوبي 

در ماه اسفند، خوشحال اما دوستان خوبم! بعضي از كودكان     
فش و لباس نو بخرند و توانند ك نمي ها به دليل فقر، نيستند. آن
كند. من تصميم دارم قسمتي  ها با ما خيلي فرق مي روز عيد آن

از پولي كه مادر براي خريد عيد من كنار گذاشته، خرج نكنم و 
ار، هر با اين ك يد غمگين است بدهم.ديگري كه شب ع به كودك

 شويم. دوي ما شب عيد شاد مي
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ما دل يك انساان غمگاين را    ها! بزرگان دين ما گفتند اگر بچه
كناد. از   شاد كنيم، خداي مهربان دل ما را هم هميشه شاد ماي 

 روز تا فروردين، عيد شما مبارك.ام
 «قاصدك»

 عيدي
 عيد از راه رسيد
 باز با نُقل و نبات

 و پيراهن نو كفش
 شيريني و شكالت

 
 ي سرد مجيد خانه

 باز هم تاريك است
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 ها شب عيد آن
 تبريك است باز بي

 
 خرم شلواري مي
 دهم من به مجيد مي

 تا كه خوشحال شود
 دل او هم شب عيد

 «سروش كودكان»

 كاغذ زباله نيست
 چي بود، كي بود، صدام كرد

 از توي سطل آشغال
 كاغذِ دفترم بود
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 يا خيال؟واقعي بود 
 

 كرد اسممو صدا مي
 تو هستي نادونگفت:  يم

 چرا گذاشتي من رو
 ميون آشغاالتون؟

 
 كي گفته من آشغالم
 خودت بيا نگام كن
 يك ورق كاغذم

 از آشغاال جدام كن
 «شكوه قاسم نيا»



 6 

 شتر
 چه حيوون بزرگي
 عجب كوهاني داره
 حسابي پر قدرته
 تشنگي هم نداره
 آقا شترِ هميشه
 ابونميره توي بي

 اون نمياد توي شهر
 يا كه توي خيابون
 چه قدرتي، خدايا!
 سه هفته آب نخورده
 بازم طاقت مياره
 حيوون بي آزاره
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 وقتي ميون صحرا
 طوفان شن به پا شد

 اي خيلي نازك اليه
 رو چشم اون پيدا شد
 تو كوهانش هميشه
 چربي ذخيره داره

 با شير و پشم و پوستش
 هزارتا فايده داره

 «ادرحيمي نژ»

 پزشك دروغين
كرد و تمام بيماران شهر  مي پزشك معروفي در يك شهر زندگي

هاا   مردم از او خيلي راضي بودناد. ساال  كرد.  را معالجه مي
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دياد   مي گذشت و پزشك پير و ناتوان شد. شخص طمعكاري كه
خواست جاي او را بگيارد و از   مي پزشك معروف ضعيف شده،

ي مردم اعالم كرد  به همه اين راه ثروتي براي خود جمع كند.
 توانند نزد او بيايند. مي كه او هم پزشك است و براي معالجه

كارد، دچاار    اده خانمي كه در آن شهر زنادگي ماي  شاهز    
ي او آوردند. او بيماري  اري شد. پزشك پير را براي معالجهبيم

د و دارويي براي او نوشت و گفت: شاهزاده خانم را تشخيص دا
را به شخص آگاهي بدهيد كاه   ضعيف شده، آن چون چشم من»

 «تا بخورد و حالش خوب شود. بسازد و بعد به شاهزاده بدهيد
يده بود، به قصر شاه آمد شخص طمعكار كه اين ماجرا را شن    

زه ايان  به او اجا «توانم اين دارو را تهيه كنم. مي من»و گفت: 
پير، از علام  كردند او هم مثل پزشك  كار را دادند زيرا فكر مي
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ي علام   اطالعاي در بااره   پزشكي آگاه است. فرد دروغگو كه
پزشكي نداشت، داروها را اشتباه با هم تركيب كارد. يكاي از   

جااي   ماده كرد، زهر خطرناكي بود كاه باه  داروهايي كه او آ
 دارويي ديگر استفاده كرد.

شاهزاده خانم داد. شاهزاده  وقتي دارو آماده شد، آن را به    
خوردن دارو فوري مرد. شاه وقتي از اين اتفاق آگااه شاد،   با 

طمعكاار داد كاه    دارو را به شخص ي خيلي ناراحت شد و بقيه
سازاي   رد و بهبخورد. آن شخص هم داروها را خورد و او هم مُ

 عملش رسيد.
 «دمنه: فاطمه پيرهاديو بازنويسي كليله»

 گو ترين قصه بزرگ
 هايي   دبيات كودك و داستانبا ا «هانس كريستين آندرسن»نام 
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دختار  »و  «جوجه اردك زشات »، «پري كوچك دريايي»مانند
در  داند كاه او  همراه شده است. كمتر كسي مي «فروش كبريت
ا دوز و مادري كارگر به دني اي بسيار فقير از پدري پينه خانواده

يي آشانا  هاي قديمي روستا آمد. هانس توسط پدرش با افسانه
مجبور شاد در خيااطي،    سالگي 8پدر، از شد و پس از مرگ 

سازي كار كند تا اين كه سر انجام باه  كارخانه تنباكوبافندگي و 
 ها را در اين زمينه تجربه كرد. دليل عالقه به تئاتر، انواع حرفه

سال پر زحمت، با نوشاتن ياك نمايشانامه توجاه      3او پس از 
فات.  به مدرساه ر  ها ان تئاتر را جلب كرد و به كمك آنمدير

به ثروت و شهرت برسد، شاهد مرگ ماادر   كه هانس پيش از آن
 هاي هانس در تمام  ها و داستان كتاب امل بود.اود در فقر كاخ
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 در بين كودكان و نوجوانان  كشورهاي جهان طرفداران زيادي 
 دارد.  

 «نسب ناهيد قادري»

 هايش گنجشك و جوجه
هااي ذرت   اي در مياان شااخه   اش را در مزرعه گنجشكي النه

وچاك از  ساخت و سه تخم گذاشت. پس از مدتي سه گنجشك ك
كرد و  مي ها مراقبت ا بيرون آمدند. گنجشك مادر از آنه تخم

شادند و   كام بازرگ ماي    ها كم آورد. جوجه برايشان غذا مي
هاايش را   پرواز به جوجه كرد. مادر آموزش پرهايشان رشد مي
آوردن غاذا باه    دسات  ها در آينده براي به شروع كرد تا آن

 خودشان متكي باشند.



 12 

روزي صاحب مزرعه براي ديدن محصولش آمد. دياد كاه       
شاورز خوشحال محصول رسيده و وقت درو كردن است. مرد ك

خيلي خوب است، محصول رسيده است. »شد و با خودش گفت: 
ي را بفرساتم تاا آشانايان و    ديگر منتظر چه هستم؟ بايد كسا 

من در درو كردن محصول  و بيايند و بهرا خبر كند  هايم همسايه
هاي كشاورز را شنيد. ترسيد  ها حرف ز جوجهيكي ا«كمك كنند.

ونگران شد. پر زد و با عجله خودش را به مادر رساند و گفات:  
هايش را بيااورد تاا در درو    خواهد همسايه مي صاحب مزرعه»

ماا در   ي كردن محصول به او كمك كنند. در اين صورت، الناه 
جاا   جان، بيا از اينمادر گيرد. عجله كن بزرگي قرار ميخطر 

 «اي ديگري براي ساختن النه برويم.پرواز كنيم و به دنبال ج
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نه كوچولاوي  »اش گفت:  زد و به جوجه در لبخندگنجشك ما    
تن نرسيده است. مردي كه براي دروكاردن  من، هنوز وقت رف

و  د جادي فر ها متكي است، ها و كمك آن محصولش به همسايه
بااش هاي     ندهاد. مطمائ   كوشايي نيست و كاري انجام نمي

 «رسد. اي به ما نمي صدمه
 ي زرعه دوباره آمد و دياد پوساته  بعد از چند روز صاحب م    

ي ذرت نماياان   و رسيدههاي زرد  ها شكاف خورده و دانه ذرت
آورم و محصول  فردا با توكل بر خدا، داسم را مي»است، گفت: 
كنم ياا باا    گر هم بتوانم، چند كارگر اجير مينم. اك را درو مي

 «درنگ هم جايز نيسات.  آيم. ديگر حتي يك روز رزندانم ميف
هاايش گفات:    ها را شنيد و به جوجه گنجشك مادر، اين حرف

جاا   است كه از ايان   كنيد عزيزانم، حاال ديگر وقت آن عجله»
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باه   هايش جدي بود. او ديگار  بار كشاورز در حرف برويم. اين
تنهاايي   هايش متكي نيست بلكه قصد دارد خودش باه  همسايه

 دنبال جاي ديگري براي ساختن النه محصول را درو كند. بياييد
 تر باشد. بهترين يار انسان، توكل به خدا و اعتماد باشيم كه امن

كشاورز فردا باراي درو خواهاد   به خودش است، من مطمئنم 
 «آمد.
يدشاان  ي جد جا دور شدند تا النه ها پريدند و از آن گنجشك    

 را در جاي ديگر بنا كنند.
 «ايم واجهترجمه: دكتر احمد خ»

 كتك شما را حالج خورد!
 مِلكي داشت. ياك شاب   گويند حاكمي بود و قصر و آب و مي

 ششد كه تشك رفت، متوجه وقتي حاكم براي خواب به بستر مي
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موران دارد. باه ما    نيااز  ي تشك به حالجي سفت شده و پنبه
ي  ياورند تا پنباه زن( را ب تور داد، صبح اول وقت حالج )پنبهدس

ناانوايي   در همين موقع، به وزير خبر دادناد  ها را بزند. تشك
ند و پول نااح  از  ك فروشي مي كم هنگام فروش نان، به مردم

داد، صابح زود ناانوا را    گيرد. وزير دساتور  مردم بيچاره مي
دزدي باه سارش    بياورند تا به سزاي عملش برسد و ديگر فكر

 نزند.
كسي را كه ديشاب  »شد. نگهبان نزد وزير آمد و گفت: صبح     

وزير دستور  «ايم. يد بيايد، به حضورتان آوردهفرمان داده بود
خبار و   جا باي  زن از همه داد چوب و فلك حاضر كردند و پنبه

ا آن قدر زدند كه چيزي نمانده بود بميرد. در آخرين گناه ر بي
زني آمده است.  هلحظات متوجه شدند او حالج است و براي پنب
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باه ناانوا    ير روزنانوا را به حضور وزير آوردند. وهمين موقع 
 «ببخشيد، كتك شما را حالج خورد!»كرد و گفت: 

رود  مورد كسي به كار ماي  اين مثل به شوخي يا تمسخر، در    
كه گناه يا اشتباهي را مرتكب شده باشد ولي شانس و اقبال باا  

 او تنبيه و مجازات شود.و كس ديگري جاي  او يار بوده
 «دوست گري: مصطفي رحمان فوت كوزه»

 حواس ما
گانه  دوست داخل بدن خود كه حواس پنج 5خواهيد با  اگر مي

 هستند آشنا شويد، اين مطلب را بخوانيد:
بينند. در وسط هر  ها به كمك دو چشم خود مي سانان    بينايي

د كاه ناامش   اي به رنگ سياه وجود دار ها، نقطه كدام از چشم
شاود   از راه سوراخ مردمك وارد چشم مي است. نور «مردمك»
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تا اشيا ديده شوند. در پشت مردمك، عدسي چشم قارار دارد.  
 كنيم، در قسمت عقاب  را كه نگاه مي عدسي، تصويري از آنچه

 دهد. چشم روي شبكيه تشكيل مي
شنويم. امواج صوتي كه در  مان مي هاي به كمك گوش    شنوايي

آورند.  هاي هوا را به ارتعاش درمي اف ما هستند، مولكولاطر
گوش كه بيرون از سار قارار دارد، اماواج صاوتي را      ي الله
هااي   اساتخوان  كند. و به درون گوش هدايت ميآوري  جمع

رند، اين امواج صوتي را گوش قرار دا درونبسيار كوچكي كه 
 كنند. تقويت مي
ح هاي حسي مربوط به حاس المساه در ساط    گيرنده    المسه

ها عصب حسي در اين ناحياه   زيرين پوست قرار دارند. ميليون
ها حساس هساتند و ماا    ود دارند كه در مقابل انواع تماسوج



 18 

 ه گارم، هاي حسي، چيزي را كا  توانيم به كمك اين گيرنده مي
 سرد، سخت، نرم، زبر، خيس يا خشك است تشخيص دهيم.

هاي بويايي  ترتيب اندامبيني و زبان به     حس بويايي و چشايي
ذرات مواد بودار در هوا منتشار  دهند.  و چشايي را تشكيل مي

شوند و  مان مي كنيم، وارد بيني و زماني كه تنفس مي شوند مي
هاي چشايي در  گيرنده نند.ك هاي بويايي را تحريك مي گيرنده

تاوانيم چيزهااي    ماي  ها اند و به كمك آن سطح زبان پراكنده
ين حاس  شيرين، تلخ، شور يا ترش را تشخيص دهايم. همچنا  

كناد زيارا وقتاي دچاار      بويايي به حس چشايي كمك ماي 
كناد،   شويم و حس بويايي ما خوب عمل نمي سرماخوردگي مي

 تشخيص دهيم. توانيم خيلي خوب غذاها را نمي ي مزه
 «وم براي كودكان، ترجمه مجيد عميقالمعارف عل دايره»
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 به دنبال دانش
 دندان دارند. 47ها  پشه* 
ها زماني كه سر و ته نگه داشته شوند، قادر به بلعيدن و  مرغ* 

 قورت دادن چيزي نيستند.
هااي لغزناده فارو     هاي شني يا شان  قاطرها داخل باتالق* 
 روند. فرو مي گونه نواحي اخل اينها د روند اما االغ نمي
 كنند. ميليون ميمون زندگي مي 52در هند حدود * 
مارغ را تشاكيل    درصاد وزن تخام   12مرغ،  پوست هر تخم* 
 دهد. مي
خون از چشمانش باه   وقتي سوسمار شاخدار عصباني شود،* 

 پاشد. اطراف مي



 22 

 گذارد. تخم مي 228 طور متوسط در هر سال، هر مرغ به* 
تاار ماو از دسات     72 تار ماو و زناان   42هر روز  مردان* 
 دهند. مي
 چشند. مي شان ها با پاهاي پروانه* 
 سال بخوابد. 3د توان ن ميحلزو* 

 «جهانو هاي ايران دانستني»

 هاي حقيقت معماي چوب
هاا از   قاضاي  ،سيار دور در كشاور هندوساتان  هاي ب در زمان
قاضاي در  ردند. روزي ياك  ك اي سفر مي اي به دهكده دهكده

 اي توقف كرد تا كمي استراحت كند ولاي صااحب   مسافرخانه
ست در همان روز، كساي  مسافرخانه بسيار آشفته بود چون در

او گفات كاه    ي طالي دخترش را دزديده بود. قاضي به حلقه
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ي ميهمانان را جمع كرد تاا بتواناد از    نگران نباشد. سپس همه
ها دادناد،   كه آنهايي  ها سؤال كند. وقتي قاضي از جواب آن

است، تصميم گرفت از يك جادوي  نتوانست بفهمد دزد چه كسي
 قديمي استفاده كند.

هااي   براي پيدا كردن دزد، از چاوب »او به ميهمانان گفت:     
تند و هاي حقيقت، جادويي هسا  كنم. چوب استفاده مي حقيقت

گاه به هر ميهمان يك چاوب   آن «دزد را دستگير خواهند كرد.
چوب »زير رختخوابش بگذارد. قاضي گفت: در طول شب  داد تا

سانتيمتر  2ي طال را دزديده است، در طول شب  كسي كه حلقه
 هاا را انادازه   چاوب  ي خواهد شد. هنگام صبحانه، هماه بلند 
 «رين چوب متعل  به دزد خواهد بود.گيرم. بلندت مي
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 خود جماع ها را كنار ميز  ي ميهمان صبح روز بعد قاضي همه    
ها را كنار چوب خودش نگه داشات   كرد و چوب هر كدام از آن

ها را كه  دام از چوبكدام چوب بلندتر شده است. هر ك تا ببيند
قاضي فرياد زد:  ديد تغييري نكرده است. ناگهان گرفت، مي مي
 «اسات.  هاي بقيه تر از چوب چوب او كوتاه اين زن دزد است!»

اقرار كرد و حلقاه  دزدي  وقتي آن زن را دستگير كردند، او به
هاي حقيقات گايج    در مورد چوب ها ي ميهمان را پس داد. همه

شده بودند زيرا قاضي گفته بود بلندترين چوب متعل  باه دزد  
ترين چوب متعل  به دزد بود.  بود اما به جاي آن، كوتاه خواهد
 چرا؟

 ي آخر پاسخ معما در صفحه
 «مترجم: داود شعباني»
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 چيستان
 كه مورچه دارد اما مار ندارد؟آن چيست * 
 شكني ورق ورق تو مي برگ سبز چمني* 
طرف نگاهش كنيد، آدم  اي است كه از هر چه حيوان درنده* 

 درد؟ را مي
 
 حرف اولم اول فيل است* 

 حرف دومم از سر نيل است
 حرف سومم سوم عاج است
 حرف چهارم ميان كاج است
 حرف پنجمم اول نيز است

 است؟ بگوييد پس چه چيز
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 اول و آخرم اول قند، ميانم آش؟* 
 شكند؟ مي آن چيست كه تا اسمش را بياورند،* 

 آخر ي ها در صفحه پاسخ

 هاي اسفندي خنده
ديگر ناراحتي نخواهي  من گ  دستت را باز كردم،» پزشك: ☺

توانم پياانو   يعني حاال مي جان،متشكرم دكتر»بيمار:  «داشت.
چون قبال بلد نباودم  »بيمار:  «بله، اما چطور؟»پزشك:  «بزنم؟

 «پيانو بزنم.
آموز:  دانش «آيي؟ ا تو هميشه دير به مدرسه ميچر»ناظم:  ☺
اين اشتباه من نيست، شما هميشه زنگ را قبل از اين كاه مان   »

 «زنيد! مي بيايم،
 از باغ »پسر:  «ا را از كجا آوردي؟اه سرم، اين گلپ»در: اپ ☺
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پسار:   «ها را چيادي؟  كه گلداند  مسايه ميه»پدر:  «همسايه!
 «جا دنبالم دويد. ر نديديد تا اينبله، مگ»
نويساند ياا باا تااي      دار مي ستهسطل را با طاي د»معلم:  ☺

باشد  شتهدا دسته بستگي دارد كه سطل»آموز:  دانش «دونقطه؟
 «!داشته باشديا ن
با »فروشنده:  «يك نوشابه برايم بياوريد. آقا لطفاً»مشتري:  ☺
 «ني دوست ندارم، با تمبك باشد!»مشتري:  «ون ني؟يا بد ني
آياا مان هميشاه از    »شخصي نزد فالبيني رفت و پرسايد:   ☺
نگاه كارد و   فالبين كف دست او را «پولي رنج خواهم برد؟ بي

 بعد»مرد با خوشحالي گفت:  «نه، فقط تا پنجاه سالگي!»گفت: 
آن،  بعاد از  ناه »فاالبين:   «شوم؟ از پنجاه سالگي، پولدار مي

 «كني! عادت مي
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 پاسخ معما و چيستان
زن دزد كه حقيقاي باودن    ها جادويي نبود كدام از چوب هي 
خود بود، براي  ها را باور كرده و نگران دستگيري وي چوبجاد
چوب  سانتيمتر از 2ان افزايش طول چوب، در ساعات شب جبر

 تر شده بود. . در نتيجه چوب او از بقيه كوتاهخود را بريد
 ه، كاهو، گرگ، فنجان، قاش ، سكوت.نقط

بشري نامه بنويسيد يا تماس بگيريد  ها كودكان عزيز! براي بچه
ين نظار را بدهاد،   ي نشريه نظر بدهيد. هر كس بهتر در بارهو 

 كند. ها بشري دريافت مي يك جايزه از بچه


