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 تولدت مبارك

دانم كه خيلي  پرسم چون مي ها! حال شما را نمي سالم سالم بچه

سكال   م حالم بسيار خوب است زيرا هم يك  خيلي خوبيد. من ه

جديد را شروع كردم، هم فصل زيباي بهار فكرا رسكيده و هكم    

 جشن تولد من است.

دوستان خوبم! من ي  ساله شدم. تولدت مبارك! شما بوديد     

شما هكم مبكارك    من برتبري  گفتيد؟ متشكرم. تولد  تولدم را

 زيرا من دوست شما هستم و شما هم دوستان خوب من.

يكي از چيزهايي كه حتما در هر جشكن تولكد وجكود دارد،        

است اما پذيرايي  كي  و وسايل پذيرايي از ميهمانان شيريني و

من از شما با مطالب خوب و مفيد ماهنامه است. حكاال بكه مكن    
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اهيد براي تولدم به مكن بدهيكد   خو كه شما مياي  بگوييد هديه

ام را تعيين كنم. بهترين  جازه بدهيد خودم هديهچيست؟ به من ا

خواهم، اين است ككه در   عزيزم مي اي كه از شما دوستان هديه

هكايي را   من نظر بدهيد و بگوييد چكه مووكوع   ي مطالب باره

ر انجام دهم تا بيشكت  بيشتر دوست داريد و من چه كارهايي بايد

 ش شما اوافه شود.به دان
 «قاصدك»

 بارونِ دونه دونه

 نم، نم، نم، بارونِ

 بارونِ دونه دونه

 خونه چ  چ  آواز مي

 سبزه صداش
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 سرخه و زرد و آبيه

 صداي پاش

 اش ِ قشنگِ آسمون

 مون وقتي مياد به كوچه

 چ  چ  چ ، شاالب شاالب

 ره توي جوي آب راست مي

 گيره شه، بو مي كثيف مي

 ميره خنده و شاديش مي
 «مصطفي رحماندوست»

 بهاره آي بهاره

 حسني با شور و خنده

 هاي الله كنده گل
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 تو باغ و دشت و صحرا

 خنده به شاپرك مي

 سوسن و سرو و سنبل

 ها پر از گُل رو شاخه

 خواد بخونه حسني مي

 آوازي مثل بلبل

 در باغ كوچ  او

 گالبي با گل ياس

 جوانه زد دوباره

 هاي گيالس شكوفه

 بهارهبهاره آي 

 صحرا شكوفه داره
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 چشم  بزن ستاره

 شايد بارون بباره

 هاي فصل بهار: ماه

 فروردين، ارديبهشت

 ماه آخر خرداد است

 حسني تو دفتر نوشت
 «نسرين جالليان»

 پخت و پز

 پزه مامان داره مي

 غذاي رنگي رنگي

 گذاشته قدري ميوه

 تو سينيِ قشنگي
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 تو ظرف نقره چيده

 هاي تازه شيريني

 نا رو پختهخودش او

 اندازه لذيذه بي

 يه ظرف ساالد كاهو

 گذاشته توي يخچال

 مياره بشقاب نو

 با قاشق و با چنگال

 گه كه داريم امشب مي

 يه مهمونِ غريبه

 گه كارهاي بابا مي

 مامان جونت عجيبه
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 فقط داريم يه مهمون

 كه مهربون و ماهه

 داره مياد از اهواز

 عمو جونت تو راهه

 مامان جونت غذاي

 يادي پخته اماز

 عمو فقط يه شب هست

 ره فردا دوباره مي

 درسته كه مامانت

 كشيد حسابي زحمت

 ولي پسنديده نيست

 اسرافِ كلي نعمت

 «آزاده آشيان»
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 ناتوان اما مخترع

جكا   اسكاتلند به دنيا آمكد و در همكان   بل در الكساندر گراهام

مواجكه بكود.    تحصيل كرد. او براي يكادگيري بكا مشككالتي   

ميالدي به كشور كانادا مهكاجرت   1811ي بل در سال  دهخانوا

وزگكار  كردند. الكساندر جوان در سكال بعكد بكه عنكوان آم    

يل هاي آمريكا رفت. او بكراي تبكد   ناشنوايان به يكي از ايالت

ي را امتحان كرد و دهاي متعد صداي انسان به ارتعاشات، شيوه

ه پيدا ككرد.  در همين هنگام، انديشه اختراع تلفن به ذهن او را

واتسون تكنسكين بكرو و    سهمكاري با توما 1811بل در سال 

درك  ي قابكل  و ي  سال بعد، اولين جمله مكاني  را آغاز كرد

 آقاي واتسون! با شما كار دارم،  »را پشت تلفن ادا كرد و گفت: 

 «جا. بياييد اين
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وجود بل يكي از بنيانگذاران انجمن جغرافياي ملي بود. او با     

آوردهكاي زيكادي را    دسكت  ها و تواني در يادگيري، موفقيتنا

 كسب كرد.
 «نسب ناهيد قادري»

 دهان و دروازه

روزي روزگاري لقمان حكيم و فرزندش راهي سفر شكدند. در  

اگكر  »راه لقمان فرزندش را پندهاي شيرين داد. به او گفكت:  

يان ديدي كاري درست و حق است، خيلي نگران سكخن بكدگو  

سپس از فرزندش خواست سوار  «ار را انجام بده.نباش و آن ك

االغ شود. خود لقمان هم افسار االغ را در دست گرفت و به راه 

 خود ادامه دادند.

ي بيكرون   كه در مزرعكه  به شهري رسيدند، چند نفر از مردم    

پسر جكوان سكوار   »شهر مشغول كار بودند، خنديدند و گفتند: 
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پدر چكه  »پسر پرسيد:  «آيد! ه ميغ شده و پدر ناتوان او پياداال

درسكت   زودي كارهكا  اش، بكه نگران نبك »لقمان گفت:  «كنيم؟

بار لقمان سوار بر االغ  اين «كنيم! مان را عوض شود. بيا جاي مي

. چند ساعت بعكد ككه بكه    شد و پسر، افسار را در دست گرفت

آنها پدر و پسر را بكه   اي رسيدند، چند نفر با ديدن آبادي تازه

حال رود و پدر بي طفل ناتوان پياده مي»د و گفتند: ان دادنهم نش

ديدي باز هكم  »و گفت:  پدر رو به پسر كرد «سوار بر االغ است.

بار كاري بكنيم كه مردم در  مردم شنيديم؟ بيا اين هايي از حرف

ويم، شك  مكي  نگويند. اين بار هر دو سكوار االغ  ي ما چيزي باره

 «شايد دست از سرمان بردارند.

در  چند آبادي عبور كردند ولي ناگهان هر دو سوار بر االغ از    

نگكاه كنيكد! دو   »گفتند:  مي جايي سر و صدايي شنيدند. مردم

اند، سكتم ككه    د سوار بر االغي وعيف و كوچ  شدهآدم تنومن
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لقمان پاسخ داد:  «حاال چه كنيم؟»پسر گفت:  «شاخ و دم ندارد.

رويم و االغ  دهيم. پياده مي اين حيوان را از باربري نجات مي»

 «آيد. مي هم پشت سر ما

جكايي   قدم زنان به سفر ادامه دادند. به هر دو پياده شدند و    

رسيدند كه گروهي با ديدن آنان شروع به خنديدن كردنكد و  

مردم  «روند. ديدني نيست؟! االغ دارند و باز پياده مي»تند: گف

بيني پدر؟  مي»ان گفت: تمسخر كردند. پسر لقمآن دو را بسيار 

ها پيش از  ن حرفاي»لقمان گفت:  «ايم. كنند ما ديوانه خيال مي

هكاي   رسيديم و هر كاري كرديم، از حكرف  اين هم بود. هر جا

آن در امان نبوديم. حاال آموختي كه در آغاز سفر به تكو  و اين

چه گفتم؟ آگاه باش هر كاري كه درست و حق بود انجام بكده و  

شود بست ولي  دروازه را ميِ ن مردم نباش زيرا درنگران سخنا

 «شود بست! نمي درِ دهان مردم را
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هكاي ككم ارزش بع كي از مكردم،      اگر كسي به دليل حرف    

المثل حكايكت   درست را انجام ندهد، اين ورب كارهاي خوب و

 حال او مي شود.
 «محمد مير كياني»

 دو مرغابي و الكپشت

كردند كه بكا   زندگي مي الكپشتدر آبگيري دو مرغابي و ي  

هكا   رغكابي هم دوست بودند. روزي آبِ آبگير خش  شكد و م 

جكاي ديگكري برونكد. آن دو بكا الكپشكت       تصميم گرفتند به

قتي آب آبگيكر خشك    و»خداحافظي كردند. الكپشت گفت: 

همكراه خكود    جا زندگي كنم. مكرا  توانم اين شده، من هم نمي

تكو نكاراحتيم ولكي     م از دوريما ه»ها گفتند:  مرغابي «ببريد.

امكا تكو    بردن تو خيلي مشكل است و مكا بايكد پكرواز كنكيم    
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آن دو فكري برايش بكنند.  كرد كه الكپشت اصرار «تواني. نمي

ككه مكردم    بريم به شرط اين تو را با خود مي»ها گفتند:  مرغابي

 حرف نزند. داد اصال الكپشت قول «گفتند، تو حرف نزني. هرچه

ها چوبي آوردند و الكپشت وسكط آن را بكه دهكان     مرغابي    

ها هم دو طرف چوب را به دهان گرفتند و پرواز  مرغابي گرفت و

آبگير ديگري بروند. وقتي مردم الكپشت را ديدند  كردند تا به

از اسكت بكه يككديگر گفتنكد:     در حال پكرو  كه با دو مرغابي

ي هكا  الكپشت مكدتي حكرف   «برند. مي ها الكپشت را مرغابي»

باالخره بي طاقكت شكد و    مردم را تحمل كرد و هيچ نگفت اما

توانيد ببينيد مكن پكرواز    اين از حسادت شماست كه نمي»گفت: 

 هكا گكوش نككرد و    چون به حرف مرغكابي  الكپشت «كنم. مي

ها  باال به زمين افتاد. مرغابي موقع دهانش را باز كرد، از آن بي
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 ستانت را نشكنيدي و اين است عاقبت تو كه نصيحت دو»گفتند: 

 «زدي. موقع دهانت را باز كردي و حرف بي
 «دمنه: فاطمه پيرهاديو بازنويسي كليله»

 آميزتور سحر

د. او بكا  ككر  زندگي مي ي كوچ  خود جواني در كلبه كشاورز

ككرد چكون    وقت از ووعيت خود گله نمكي  هيچ كه فقير بود آن

ثروتي گرانبهاتر بود.  زيبايي طبيعت براي روح حساس او از هر

آمد، توجه  مي عطري دوست داشتني كه از طرف جنگل ي  روز

كه به يك    ورز مسير بو را تعقيب كرد تا ايناو را جلب كرد. كشا

هاي درخت آويزان بود  تور زيبايي به شاخه درخت كاج رسيد.

تكزيين شكده    ها و پرتوهاي ماه بافته و با ستاره و از اشعه آفتاب

در  هكاي درخكت برداشكت.    روي شاخه رز تور را ازبود. كشاو
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شد و از او خواسكت تكورش را    همين موقع دختر جواني ظاهر

ي   من»بدهد. كشاورز تور را نداد. دختر به گريه افتاد و گفت: 

 «توانم به خواهرانم ملحق شوم. پري هستم و بدون اين تور نمي

هكا   آن هستي، بايد مثكل اگر تو واقعا ي  پري »كشاورز گفت: 

ميان آسمان كرد  دختر جوان شروع به حركت در «پرواز كني.

و تور خود را در اطراف كشاورز بكه پكرواز درآورد. ناگهكان    

بيرون ريخت. بعكد از ايكن مكاجرا،     هزاران هزار گل از تور او

قعكي  كشاورز هرگز نتوانست به ديگران بگويد كه اين پكرواز وا 

روازي به آن زيبايي نديده وقت پ بوده است يا رؤيايي زيرا هيچ

 بود.
 «ترجمه: محمد شمس»
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 ي گرسنه گربه

ي  غكذاهاي او همكه   خانم خانه دستپخت خوبي داشكت. بكوي  

خانه جمع ككرده بكود. يككي     هاي ولگرد و گرسنه را دور گربه

رسنگي، شكمش را بكه ديكوار   كشيد. يكي از شدت گ زوزه مي

كرد بخوابد و  يكي سعي مي خواند. داد. يكي كتاب مي فشار مي

ت: طاقت گفك  ي بي طاقت شده بود. باالخره همين گربه بي يكي

زنم و بكه خكانم    مي روم، در من ديگر طاقت ندارم. اآلن مي»

ي  ي گرسكنه  گربه «كنم كمي غذا به من بدهد! مي خانه التماس

ه زور از او بك  فايده است. بايد التماس كردن بي»ديگري گفت: 

صورتش را  و همين كه در را باز كرد،زنم  غذا بگيرم. من در مي

 گيكرم و غكذايش را   مكي زنم، سكاو پكايش را گكاز     چنگ مي
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فايكده   اين كارها بي»ي بعدي گفت:  ي گرسنه گربه «ورم.خ مي

حواسش كه پرت  شوم، مي است. من از ي  راه مخفي وارد خانه

قكدر   مكن آن » ي بعدي گفت: گربه «دارم. شد، غذاها را برمي

مكن  »ي ديگكر گفكت:    گربه «و مرا ببيند. ا بيايدكشم ت زوزه مي

ي خكانم خانكه    شككل همسكايه   دهم. خودم را تغيير شكل مي

 «كنم. مي

ها از  را بست و به طرف خانه رفت. گربه ي بعدي كتابش گربه    

ي كتابخوان  گربه «ات چيست؟ روي؟ نقشه كجا مي»دند: او پرسي

نكه از پشكت در   انم خابه جاي جواب دادن، در خانه را زد. خك 

منم گربه. هوا سرده. من هكم  »گربه جواب داد:  «كيه؟»پرسيد: 

 همين امشب بكه مكن جكا بكده، فكردا      جايي را ندارم بروم.

 «ها نيست. من جا براي گربه ي خانه»خانم خانه گفت:  «روم. مي
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  خوانم ميقصه و شعر  خوانم برات، من كه كتاب مي»گربه گفت: 

ق ا خانم خانه، قصه و شعر خيلي دوست از  «برم؟  برات، بگذارم

داخكل خانكه راه داد.   داشت. پس در را باز كرد و گربه را بكه  

ار، ي ولگكرد روي ديكو   هاي گرسنه ي كتابخوان براي گربه گربه

غذاهاي خوشكمزه   اي كه پر از دمي تكان داد و رفت توي خانه

 بود.
 «فريبا كلهر»

 كوتاه و خواندني

هكا   اگر در ف ا باشيم، ستاره    ند؟زن ها چشم  مي چرا ستاره

ها  زمين، ستاره زنند. در اصل ما به دليل وجود جوِ نمي چشم 

هاي هواي گرم و سكرد موجكود در    بينيم. اليه زن مي را چشم 

 شوند. لرزش نور ستارگان مي جو زمين باعث
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هر گكاه آب      تركند؟ مي هاي آب چرا در هواي سرد، لوله

ها  اين امر دليل اصلي تركيدگي لوله د.شو سرد شود، منبسط مي

و حجم  زند ميسرد است. آب درون لوله يخ  در روزهاي بسيار

 شود. كند و باعث تركيدگي لوله مي بيشتري اشغال مي

با سرعتي  رسد؟ پايان مي چه زماني ذخاير معدني زمين به

كنيم، ذخكاير   ا امروزه ذخاير معدني را مصرف ميه كه ما انسان

رسكد.   سال ديگر به پايكان مكي   21كمتر از جيوه  ي ونقره، رو

 11و آهن تكا   سال و ذخاير آلومينيم 31تا  ذخاير قلع و مس هم

 برداري خواهند بود. سال ديگر قابل بهره

چكرخ      سكاخته شكد؟   در چه زماني اولين ظروف سكفالي 

سال پكيش تكا    8111گري از اختراعات اوليه بشر بود. از  كوزه

 براي  گري  ورميانه و آسياي صغير از چرخ كوزهكنون ساكنان خا
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 كنند. ساخت ظروف سفالي استفاده مي

 «مه امين اظهري، سروش كودكترج»

 بيرون بدن من

هاي بيروني بدن  ند پوشش محافظ، تقريبا تمام قسمتپوست مان

كند:  ه طريق از درون بدن ما محافظت ميپوشاند و به س مي را

شكود، نفكوذ    ا به درون بدن ميه از ورود ميكروب پوست مانع

شود كه بدن  است و همچنين مانع از آن مي ناپذير در برابر آب

اواني در هاي عصبي فر از اندازه سرد يا گرم شود. رشته ما بيش

بكه   هاي حسي مربوط اند كه گيرنده سطح زيرين پوست پراكنده

هكاي عصكبي قكرار دارنكد و      حس المسه در انتهاي اين رشته

 كنيم،  ا كه از طريق حس المسه دريافت ميختلفي رهاي م پيام

 كنند. مي به مغز منتقل
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دانستيد بخش بيروني بدن ما  مي آيا    ي بيرون بدن بخش مرده

 ي اصلي تشكيل شده است. رده است؟ پوست بدن ما از دو اليهم

هكاي مكرده    نام دارد و از سلول «رهشَبَ»ي فوقاني پوست،  اليه

هكاي زيكرين    هاي اليكه  ن نشويد، سلولشكيل شده است. نگرات

اي از چربكي،   اند و اليه شود، زنده ناميده مي «لدجِ»پوست كه 

 دارد. بدن را گرم نگاه مكي  پوشانده است كه كامال اين ناحيه را

ار ظريفي كه به شكل حلقكه  خطوط يا شيارهاي بسي    اثر انگشت

 «انگشكت  اثر»اند كه  را پوشاندهست اند، سر انگشتان د و دايره

شوند. اثر انگشت هيچ كس شبيه ديگكري   هر شخص ناميده مي

 نيست.

 شترمرغ
ترين پرنده است اما توانايي پرواز ندارد. طكول   شترمرغ بزرگ

كيلوگرم  141نيم متر و وزن آن به وپرنده به بيش از دو قد اين
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هكاي   اي سكريع و قكوي اسكت. بكال     ندهوَرسد. شترمرغ دَ مي

 ل بدنش در زمكان دويكدن بكه ككار    كوتاهش براي حفظ تعاد

رود. امروزه شترمرغ را براي استفاده از گوشكت و پرهكاي    مي

سانتيمتر قكد و   21 دهند. تخم اين پرنده تا پرورش ميانبوهش 

بايد حكدود نكيم    نيم كيلوگرم وزن دارد. تخم شترمرغ راو ي 

ها و گياهكان و حشكرات    خوراك اين پرنده، دانه ساعت پخت.

براي دفاع از خود در مقابل شكارچيان و  رمرغكوچ  است. شت

كند و قادر  مي حيوانات وحشي، از پاهاي پر قدرت خود استفاده

است با لگد زدن، انسان و حتي شير را از پكا درآورد. جوجكه   

تا  3آورد و حدود  روز سر از تخم بيرون مي 41عد از شترمرغ ب

 ود.ي بكال  تبكديل شك    به ي  پرنكده  كشد تا سال طول مي 4

رنگ دارد. سكر و گكردن ايكن     اي شترمرغ پرهاي سياه يا قهوه
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پرنده بدون پر و طاس است. شترمرغ اغلب به صورت گروهكي  

كنكد.   مكي  حيواناتي مثل گاوميش زندگي در بين گورخرها يا

 كيلومتر در ساعت است. 48تا  41اكثر سرعت شترمرغ حد

 «زادهشهرزاد احمد»

 ي بهاري خنده
واب رد رفت. مورچه جك  اي استگاري مورچههزارپايي به خو* 

تن ي شس كي حوصله»مورچه گفت:  «چرا؟»داد. هزارپا پرسيد: 

 «هاي تو را دارد! جوراب

ي روز تولدشكان بكا هكم صكحبت      هامي و كامي در بكاره * 

ككامي   «آمدي؟ دنيا تو چه روزي به»دند. هامي پرسيد: كر مي

خوب، تكو  » سپس كامي از هامي پرسيد: «روز دوشنبه.»گفت: 

 «روز جمعكه. »هكامي جكواب داد:    «چه روزي به دنيا آمدي؟
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گويي، جمعه ككه تعطيكل    چرا دروغ مي»كامي با تعجب گفت: 

 «است!

به علكي   رفت. فروشنده رو فروشي پاچه علي كوچولو به كله* 

س صبر كن پ»لو گفت: علي كوچو «چشم بگذارم؟»كرد و گفت: 

 «برم قايم بشم!

 «خورشيد براي ما بهتر است يا مكاه؟ شما  به نظر»آموزگار: * 

خورشيد بهتر است، چكون نكور   »يكي از شاگردان جواب داد: 

به نظر من ماه از خورشيد بهتكر  »ديگري گفت:  «ري دارد.بيشت

و به  كند جا را روشن مي است چون ماه در شب مثل چراغ، همه

احتياجي بكه آن  خورد اما خورشيد در روز كه هيچ  درد ما مي

 «آيد! ريم، درميندا

 


