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 من و خدا
گيرد.  ا فرا ميي وجودم ر همه رسد، شادي اه رمضان ميوقتي م

ه من و ام زيرا ماه رمضان، ما كنم خيلي بزرگ شده احساس مي
ي ما را دعوت كرده تاا در ايان    خدا است. خداي مهربان همه

 ماه، بيشتر از گذشته با او حرف بزنيم. با خدا دوست باشيم و هر
 بت كنيم.ي آن صح مشكلي داريم، فقط با او در باره

دانم خداي مهربان به من توجه دارد  گيرم، مي وقتي روزه مي    
ميناان دارم  بخواهم، اط و هر چيز خوبي را براي هر كس از او

بارآورده   هاايم را  دهاد و خواساته   كه خدا به من جواب مي
ماه زيباا باراي    كند. حاال كه به ما اجازه داده شده در اين مي

دعااي خاوب بكانم. دوساتان      دخواهم چن همه دعا كنيم، مي
 عزيزم! شما هم آمين بگوييد.
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هايات را   هاي ما را قبول كن و نعمات  خدايا! روزه و عبادت    
ي بيماران را شفا بده  همه براي ما بيشتر كن. پروردگار مهربان!

دار! اگار ماا    نگاه  و پدر و مادرهاي عزيز را براي ما ساالمت 
 ستي، ما را ببخش.ن دوست هاشتباهي كرديم، تو كه بهتري

 «قاصدك»
 كشور ما

 كشور ما قشنگه
 دريا داره، كوه داره
 جنگل انبوه داره

 كوير داره، باغ داره
 چشمه داره، رود داره

 هواي شهرش اما
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 يه عالمه دود داره
 ما همه، مرغ و ماهي

 هاي آب و خاكيم دوست
 هميشه توي فكرِ
 يه آسمان پاكيم

 «شعباني ا...اسد»
 مرد مهربانپير
 زنه وچه را جارو ميك

 يه پير مرد مهربون
 خيلي زرنگه پير مرد

 كنه مثل جوون كار مي
 مون براي كار تو كوچه
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 ايم مون آماده ما همه
 توي محله، ما همه
 ايم مثل يه خانواده

 «جعفر ابراهيمي»
 ي كوچولو هسته

 روي زمين افتاده
 ي كوچولو يه هسته
 كنم كه او هست فكر مي
 ي يك آلبالو هسته
 
 خورده آلبالوشو؟ كي

 دونه! فقط خدا مي
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 كارمش تو باغچه يم
 تا بزنه جوونه

 
 وقتي كه شاخ و برگ داد

 ده دوباره ميوه مي
 هاش به گوشم آلبالو

 شايد بشه گوشواره
 «نيا شكوه قاسم»

 افطار
 كنم افطار مي

 با آب گرم و شير
 يه لقمه نان داغ
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 با سبزي و پنير
 

 كنم افطار مي
 با شادي و غرور
 با لطف مادر

 هاي نور با لقمه
 

 كنم افطار مي
 ي پدر با خنده

 «ات قبول روزه»با 
 «آفرين پسر»با 
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 كنم افطار مي
 خوشحال و سرفراز

 با اشك با دعا
 با شُكر، با نماز

 «افشين عالء»
 ناپذير شكست

روزي دچار تصاادف شاديدي باا     «هانس زيمر»دوستم به نام 
افتااد. او گفات    شاد و دسات چااش از كاار      سيكلتموتور
او اين جمله را در حاالي   «تم.خوشبختانه من راست دست هس»

يخت. هانس ر با مهارت برايم چاي در فنجان مي گفت كه داشت
ياك دسات انجاام دهام،     توانم باا   كارهايي كه مي»افزود  
 «آور است. شگفت
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هاي دستش را از دست داده بود، در كمتر از  با آن كه انگشت    
پارواز در   از با هواپيما را آموخت اما روزي هنگاميك سال، پرو
ي كوهستاني، موتور هواپيمايش دچار مشكل شاد و   يك منطقه

 سقوط كرد! او زنده ماند اما از سر تا پا فلج شد.
چند روز بعد، من او را در بيمارستان مالقات كاردم. هاانس       

صاميم  ت كه اتفاق مهمي نيفتاده، مهم اين است»لبخند زد و گفت  
 «بگيرم چه كاري انجام دهم؟

كناد و   هانس دارد تظاهر مي زبانم بند آمده بود. فكر كردم    
كند و به وضع  ارستان بروم، او شروع به گريه ميوقتي من از بيم
سيده بود. زندگي هنوز خورد. او به انتهاي راه نر خود تأسف مي
 هاي ظريف و جالب، برايش ذخيره كرده بود. بعضي شگفتي

 ن اال براي نوشتاديجيت اي انهاچيزي نگذشت كه هانس سام    
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داد.  سامانه به دستورهاي صوتي پاساخ ماي  اختراع كرد. اين 
را فروخات كاه   هانس همچنين چند ميليون نساخه از كتاابي   

باود. در پشات جلاد    ي جديد نوشاته   سامانه بارةخودش در 
شاوم،  آن كه فلاج   قبل از »ي جالب را نوشت كتابش، اين نكته

اما اكناون فقاط    توانستم يك ميليون كار مختلف انجام دهم مي
ن حاال، كادام   هزار تاي آن را انجام دهم. با اي 991توانم  مي

تواند انجاام   هزار كاري كه ديگر نمي شخص عاقلي به سبب ده
هاا بااقي    هزار تاي آن 991كه  شود در حالي دهد، نگران مي
 «مانده است؟

 حكايت سنگ بزرگ
لوان، ات. پها اداشن الواديم هر آبادي يك پهاگار قدر روز
 مردي   «اداآبخير»ادي الوان آبابود. پهترين مرد آبادي  قوي
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بود. ماردم آباادي، او را خيلاي     «قادر»نام  بسيار مهربان به
هاا   آن دوست داشتند. پهلوان قادر شاگردان زيادي داشت و به

 داد. مي فوت و فن كشتي را ياد
گرفتند و  ها با هم كشتي مي رسيد، پهلوان ار ميوقتي فصل به    
ها  اي نبود. پهلوان زورآزمايي كار ساده كردند. مي آزماييزور

كردناد. هار كاس     هاي بزرگ و كوچك را بلند مي بايد سنگ
ي او  گرفت. جاايزه  كرد، جايزه مي ترين سنگ را بلند مي بزرگ

 گوسفندي پروار يا بزي شيرده بود.
باود.   «سلمان»جواني به نام  دان پهلوان قادر،در ميان شاگر    

قاوي داشات. در   كه آسيابان بود، قد بلند و بازوهااي   سلمان
را  سانگ آسايا   ها اساب داشاتند. اساب،   روزگار قديم، آسيا

رد. سالمان خاودش سانگ    كا  چرخاند و گندم را آرد مي مي
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ين دليل روز به روز بازوهاايش  چرخاند. به هم را مي يشآسيا
شد. پهلوان قادر، سالمان را بسايار    ورش بيشتر ميو ز تر قوي

 كرد. داشت چون او شب و روز كار ميدوست 
بادي آزمايي به ميدان آها براي زور فصل بهار رسيد و پهلوان    

ي ميدان، ياك   ها بود. در گوشه آمدند. سلمان هم در ميان آن
شسات تاا   ن ي بود. پهلوان قادر روي سانگ قديم يسنگ آسيا
رگ و هااي باز   ها را تماشا كند. سنگ آزمايي پهلوانرزوبتواند 

آمدند و  ها، يكي يكي جلو مي كوچك وسط ميدان بود. پهلوان
آزمايي از سنگ كوچك شاروع  كردند. زور ها را بلند مي سنگ

رسيد. وقتي نوبات بلناد كاردن     مي شده بود و به سنگ بزرگ
مراد ميدان بودند  پهلوان  سنگ بزرگ رسيد، فقط دو پهلوان در

 و پهلوان سلمان.
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گ بزرگ رفت. عرق از سر و روياش  پهلوان مراد به طرف سن    
را  كرد تاا آن  چكيد. دو دستش را به دور سنگ بزرگ حلقه مي

بلند كند اما هرچه زور زد، نتوانست. سرش را پايين اناداخت و  
 كنار رفت.

زنجيار باه دور    هايش را مانند پهلوان سلمان جلو آمد. دست    
و ي زورش را در بازوهايش جماع كارد    حلقه كرد. همه سنگ

 اش بلند كرد. اهل آباادي بارايش هيااهو    سنگ را روي سينه
كردند. پهلوان سلمان، سنگ را بر زمين انداخت. پهلوان قاادر  

 «رسد! ! آن گوسفند پروار به تو ميآفرين پهلوان»به او گفت  
 ت او را بوسيد وپهلوان سلمان جلوي پهلوان قادر زانو زد. دس    

ان قادر پهلو «نم!آزمايي كزور خواهم با پهلوان قادر مي»گفت  
 ن جوان آبادي هستي. اگر مرا  اتري وياتو ق»لبخند زد و گفت  



 14 

 «شوي! شكست بدهي، پهلوان آبادي مي
اين را گفت و به طرف سنگ بزرگ رفت. دو دستش را به دور     

 مين بلند كرد.كرد. با يك تكان سنگ را از ز سنگ حلقه
 كردند. برگشت و روي سانگ آسايا   اهل آبادي او را تشويق    
از »ت  پهلوان سلمان گف «حاال چه كنيم پهلوان؟»ست و گفت  نش

 پهلاوان قاادر، بلناد شاد و گفات       «بلند شاويد!  روي سنگ
را بلند  سنگ آسيا»گفت   پهلوان سلمان «خواهي چه كني؟ مي»

رفت. پهلاوان قاادر و    نگ آسياف ساين را گفت و به طر «كنيم!
 كردند. جب به او نگاه ميتع اهل آبادي با

سوراخي در وسط سنگ باود.   را تكان داد. سلمان سنگ آسيا    
ميق كشيد، سانگ  سي عدستش را در سوراخ سنگ جا داد. نفدو 
اش بلند كرد و به دور خود چرخيد. دستش را  را روي سينه آسيا



 15 

از هم باز كرد و سنگ را به زمين انداخت. اهل آبادي بارايش  
 هياهو كردند.

پهلاوان   «آفرين!»ي او زد و گفت   به شانه پهلوان قادر دستي    
 پهلوان قادر به طرف سانگ  سلمان دست پهلوان قادر را بوسيد.

كشيد. اد. نفس عميقي د رفت. دو دستش را در سوراخ سنگ جا
اهل آبادي با تعجب  ند اما نتوانست.زور زد تا سنگ را از جا بك

سنگ حلقه كرد و  كردند. دوباره دستش را به دور مي به او نگاه
را بوسيد و كناار   باز هم نتوانست. عاقبت سنگ آسيا زور زد اما

 رفت.
 بوساي؟ آن  پهلوان قادر! چرا سنگ را مي»اهل آبادي گفتند     
اناد    از قديم گفته»ر لبخند زد و گفت  پهلوان قاد «بلند كن! را

 «شت.سنگي را كه نتوان برداشت، بايد بوسيد و زمين گذا
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 لوان سلمان، پهلوان خير آباد شد.از آن روز په
 «رضا شمسيوسفي، مژگان شيخي، محمدرضا محمد»
 ها دنياي ماهي

مثال ماا    ها هام  كنند؟ ماهي مي ها چگونه زير آب تنفس ماهي
ها براي زنده ماندن، بايد تنفس كنند. انسان، اكسيژن هوا  انسان

ها، آبي را  گيرند. ماهي مي و ماهي، اكسيژن موجود در آب را
 ها بيرون ساس از راه آبشش كنند و بلعند، ابتدا تصفيه مي مي كه
 شود. ها مي وارد خون آن فرستند. به اين ترتيب، اكسيژن مي
 د. اكنن ياس نماتنف ي، زير آباايان دريانورااي ج همه    

آيناد و هاواي    ها از آب بيرون مي ها و فُك ها، دلفين شيرماهي
اين، براي نفس كشيدن باياد باه   كنند. بنابر مي آزاد را تنفس

 سطح آب بيايند.
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هاا باه كماك     مااهي     كنناد؟  ها چگونه شانا ماي   ماهي
هااي   الاه ها ب دهند. آن هايشان بدن خود را حركت مي ماهيچه

روناد. مااهي از    زنند و به جلو ماي  انتهايي خود را بر هم مي
هاي ديگر خود، براي حفا  تعاادل و تيييار دادن جهات      باله

 كند. استفاده مي حركت خود
 طوطي مااهي، در كجاا زنادگي    فرشته ماهي، دلقك ماهي و

 ها همراه با هزاران جانور ديگار در مياان   كنند؟ اين ماهي مي
هاي منااطق   اغلب ماهي كنند. اني زندگي ميهاي مرج آبسنگ

هاي  ابل توجه و درخشاني دارند. آبسنگهاي ق گرمسيري، رنگ
عمق منااطق گرمسايري دنياا دياده      هاي كم آب مرجاني در

 هااي مرجااني و   مياان آبسانگ  مااهي در   شوند. فرشته مي
 قدر بزرگ   ها آن دفصكند. اين  پيكر زندگي مي هاي غول صدف
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 ها حمام كرد! وان در آنت مي هستند كه
 آشنايي با اسكلت

ي بدن كه به يكاديگر متصال هساتند،    ها ي استخوان مجموعه
دهناد.   بندي بدن آدمي را تشاكيل ماي   يا استخوان «اسكلت»

هاي درون بادن را در مياان    اماسكلت مانند يك چارچوب،اند
هاي بدن بايش   دهد. تعداد استخوان گيرد و به آن شكل مي مي
هااا  ماهيچااه بااه آن 611اساات كااه باايش از  عاادد 211از 

كنند  با هم كار مي ها ها و ماهيچه ي استخوان اند!مجموعه متصل
 هايمان را حركت دهيم. تا بتوانيم اندام

ي  كند، بلكه از همه بدن عمل مي گاه اسكلت نه تنها مانند تكيه    
يا  «جمجمه»كند.  پذير بدن محافظت مي و آسيبهاي نرم  اندام
تخواني مقاوم، ميز را در ي اس ي سر مانند يك جعبه كاسههمان 
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ي سينه  هاي قفسه كند. دنده گيرد و از آن محافظت مي ميان مي
 كنند. ها مراقبت مي هم از قلب و شُش

سيار سخت و محكم است اما درون ها ب وانبخش بيروني استخ    
 قسمت مياني بعضاي از  اي دارد. تر است و بافت زنده ها نرم آن

مانند باه   ژله اي اي بزرگ مثل استخوان ران را مادهه استخوان
هااي   گلباول  پوشانده است كه محل توليد «ميز استخوان»نام 

 قرمز و سفيد است.
 ها به يكديگر متصال  استخوان مفصل، محلي است كه    ها مفصل
هااي بسايار محكام و     ي رشته ها به وسيله شوند. استخوان مي

در سر جاي خاود محكام نگهاداري     «زردپي»نام  مقاومي به
توانند  مي هاي شانه و ران ها مانند مفصل شوند. بعضي مفصل مي

 ا مثل مفصل  اه لاها حركت كنند اما ساير مفص ي جهت در همه
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 توانند حركت كنند. مي آرنج و زانو فقط در يك جهت
 «وم براي كودكان، ترجمه مجيد عميقالمعارف عل دايره»

 معما و چيستان
اگر تنها يك كبريت داشته باشيد و وارد ياك اتااق سارد و     .1

تاريك شويد كه در آن، يك بخاري نفتي، يك چراغ نفتي و يك 
 كنيد؟ مي شمع باشد، اول كدام يك را روشن

 اگر دو سيب از سه سيب برداريد، چند سيب داريد؟ .2
 حضرت موسي از هر حيوان، چند تا با خود به كشتي برد؟ .3
از مشهد به سمت تهران برانياد   مسافر 43وسي را با اگر اتوب .4

مسافر جديد را سوار كنيد و  7مسافر را پياده و  5و در نيشابور 
نفر سوار كنيد و سر انجام بعاد از   4مسافر پياده و  8داميان  در
 ساعت به تهران برسيد، حاال نام راننده اتوبوس چيست؟ 14
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در باغ فاالن خاان    لوسرخ است نه شفتا زرد است نه زردالو .5
 .چاشني بزرگان است است
آن چيست كه در برگ پناهي دارد، رخت سيه و سبز كالهي  .6

من در عجبم كاين چه  اش چاك دهند پوستش بكنند و سينه دارد
 گناهي دارد.

 ي آخر ا در صفحهه پاسخ
 انگور ترش

اد و از آن بااال رفات.   درخت انگوري به درخت ديگري تكيه د
از درخت آويختاه   هاي انگور را ديد كه اي خوشه شيال گرسنه

بود. سعي كرد خود را به انگورها برساند اما هرچه كرد، دستش 
در پيش گرفت و همچنان كاه دور   اين راه خود رابنابر نرسيد.
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انگورهايش هم خودمانيم، »داد كه   خود دلداري ميشد، به  مي
 «هنوز نرسيده بودند.

ه دليال نااتواني باه هادف خاود      با  ها وقتي برخي انسان    
 اندازند. مي رسند، تقصير را به گردن شرايط نمي

 «ترجمه حسين ابراهيمي»
 قايم موشك

هاا   الي شاخه كه نيستي. البه ها باز كجا قايم شدي؟ تو آب بركه
هم كه جا خوش نكردي. زير دُم پهن روباه هم كه قايم نشادي!  

كجايي، سر جاي  خوراك ناهار آقا شيره هم كه نشدي! فهميدم
خير بگه و ب شب خودت، تو آسموني. بعد از غروب وقتي خورشيد

بينمت كاه باا كركار     بينمت. مي سرش، مي لحاف را بكشه رو
 زنام   د ماي قايم شدي. اون وقت دا ي آسمون ات گوشه خنده
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بذاري و تا  بايد چشم بعدش تو «سُك سُك! من ماهو پيدا كردم.»
 ده بشماري!

 «زاده فرهاد حسن»

 هاي فينگيلي لطيفه
آيا يادتان هست، اولاين  »خبرنگار از جراح با سابقه پرسيد   ☺
بلاه!  »جراح جواب داد   «ملتان را در چه سني انجام داديد؟ع
چه جالب! چه »ان گفت  اجار با هيارنگاخب «هفت سالگي. در

 «عمل جمع!»جراح با خونسردي گفت   «عملي بود؟
در پا  «در خيابان وزن كاردم!  روز خودم رابابا، ام»مجيد   ☺

درسات  »مجيد پاسخ داد   «چه خوب، چند كيلو بودي؟»گفت  
 «ديدم، چون پول نداشتم فرار كردم!ن
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چه »دومي   «بري واكسن بزني؟ نمي ات را را بچهچ»اولي   ☺
اش را بارد واكسان زد،    ه خانم! همين ديروز خواهرم بچهفايد

 «شكست! از پله افتاد و دو دستش امروز صبح طفلي
رنگ شيري  خواهم به ي شلواري مي آقا يك پارچه»مشتري   ☺
فرماييد يا  شكر ميل ميبا »فروشنده   «هم!اي مخلوط و در قهوه

 «بدون شكر!
عيبي نداره، از »دومي   «بيني صورتم باد كرده! مي»لي  او ☺

 «بره! مي دآورده را بااند كه باد قديم گفته
دياوار باه پاايين بااره چاي      ي اگر اسكلت از باال»اولي   ☺
كناه چاون جگار     نماي  كار را وقت اين هيچ»دومي  «شه؟ مي

 «نداره!
 ناي  ني»دومي   «گويند؟ ها به گوساله چه مي ژاپني»اولي   ☺
 «گاوا!
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عيناك را  »دومي   «فرق بين عينك و تفنگ چيست؟»ولي  ا ☺
 «زنند! مي بينند و بينند ولي تفنگ را مي مي زنند و مي
در »شااگرد    «اي دارد؟ دان كرسي چاه فاياده  دن  »معلم ☺

 «كند! گرم مي زمستان، ما را
 پاسخ معما و چيستان

 كبريت -1
 همان دو سيب -2
خود به كشاتي بارد ناه     هيچ )حضرت نوح حيوانات را با -3

 حضرت موسي(
 خوب خودتونيد ديگه )نام خودتان( -4
 زعفران -5
 بادمجان -6
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