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 تعطيالت دلچسب
و سالم به دوستان عزيزز  داشتني  سالم به تابستان گرم و دوست

كنيد؟ وقت آن اسزت   ت طوناني و گرم چه ميخودم! با تعطيال
 كه از تعطيالت تابستاني استفاده كنيد.

روزهاي زيباي ماه رمضان، بهترين زمان براي يادگيري قرآن     
از قرآن را هم ياد  است. در اين روزها حتي اگر علم ديگري غير

و دانزش   بود زيرا كسب علمبگيريد، دوست خوب خدا خواهيد 
ان نوعي عبادت است و عبادت در ماه رمضان نزد پروردگار مهرب

 بسيار ارزشمند است.
هاي شزما   قدر براي ما هم دعا كنيد. عبادت هاي راستي! شب    

 قبول و عيد فطر بر شما مبارك باد.
 «قاصدك»
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 دوم امام است
 دوم امام ما شيعيان است

 استنامش حسن شد چون مهربان 
 از بس كه بوده آقاي آقا

 ها دل مونا حسن شد موناي
 هاست او مهربان است موناي دل

 او افتخار ما شيعيان است
 دوم امام و اهل كرامت

 او مرد تقواست مرد شجاعت
 ها شب همچون علي او در نيمه

 گشت تنها يك كيسه بر دوش مي
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 مانند حيدر اهل صفا بود
 او همچو حيدر آقاي ما بود

 سرور، او بهترين استآقا و 
 در علم و دانش، او برترين است

 «نژاد س رحيميجنر»

 يك دوست
 هر وقت توي خانه

 غمگين و خسته باشم
 وقتي كه در اتاقم

 تنها نشسته باشم
 نشيند آرام مي

 چون دوست در كنارم
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 زيرا كه بهتر از او
 من دوستي ندارم

 من يك كتاب دارم
 يك يار خوب، يك دوست

 باشمهر وقت خسته 
 هم راز خوب من اوست
 «ه روزهاي زندگياصغر نصرتي، مجل علي»

 ي كالغ گريه
 كالغه روي ديوار

 كرد زار و زار گريه مي
 هوا كثيفه»گفت:  مي
 كار كنم من، چه كار؟ چه
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 چه جوري پرواز كنم
 تو اين هواي پر دود

 اي آسمون تيره
 «.بارونتو ببار زود

 
 ابر كبودي از دور

 يدهاي او را شن حرف
 به خاطر كالغه

 ريزه ريزه ريزه باريد
 

 هوا كه پاكيزه شد
 «قار و قار»كالغه گفت: 
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 هاشو پاك كرد و زود اشك
 پر كشيد از رو ديوار

 «نيا شكوه قاسم»

 پيش از پريدن
خورد اما هرچزه كزرد   ليز روباهي در ميان راه به گودال آبي

ي از راه ا نا بيايد. در همين هنگام بز تشزنه نتوانست از گودال با
رسيد. بز با ديدن روباه، از او پرسيد كه آب گواراست يزا نزه.   
روباه با ديدن بز، فرصت را غنيمت شمرد و با زبان چرب و نزرم  

توانست از آب تعريف كرد. سپس از او خواسزت بزه    مي خود تا
 داخل گودال بپرد.

بت كار، به داخل بز چنان تشنه بود كه بدون انديشيدن به عاق    
توانست از آن نوشيد. اندكي بعد، هزر دو بزه    پريد و تا ميآب 
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اي  من چاره»بز گفت: فكر بيرون رفتن از آنجا افتادند. روباه به 
اهيم ام كه اگر همكاري كني، هر دو از اينجا بيرون خو انديشيده

ايسزتي،   كه روي پاهايزت مزي   رفت. اگر لطف كني و در حالي
هايت را هم بانا  ذاري و شاخي گودال بگ هايت را به ديواره دست

برسانم و بعد تو را  توانم خودم را به باناي گودال بگيري، من مي
 «بانا بكشم.

در كمزال چزابكي از روي    بز با كمال ميل پذيرفت. روبزاه     
خود را به باناي گودال ها و شاخ بز بانا رفت و  ها، كمر، شانه ران

گرفت. بز  را در پيش گاه بدون توجه به بز، راه خود رساند. آن
اي برگشت و فقط به  ه لحظهشكني روباه گله كرد. روبا از پيمان
داشزته   من، تو بيشتر از آن كه عقزل در سزر   دوست»او گفت: 
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كزه بزه داخزل     وگرنه پزيش از آن  ؛باشي، مو در صورت داري
 «كردي. ميفكر  گودال بپري، به بيرون رفتن از آن

 وشن نباشد، دست بزه كزاري  خردمند تا عاقبت كار برايش ر    
 زند. نمي

 «حسين ابراهيمي هاي ازوپ، ترجمه داستان»

 سبد دروغي
ك روز بزراي  آزار. يز  ي روزگاري شاهي بود بيكار و مردمروز

كس بتواند دروغي بگويد كه مزن بزاور   هر»تفريح اعالم كرد: 
 «آورم! به عقد او درمي نكنم، دخترم را

ي  دهان به دهان گشت، همه آن سرزميناز وقتي اين خبر در     
رازير شدند. آنها بزه  سازان از پير و جوان به سوي قصر س دروغ

ا آب و تزاب دروغ خزود را تعريزف    رسيدند و ب حضور شاه مي
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چيززي  »گفزت:   كرد و مزي  لي شاه آنها را باور ميكردند و مي
ممكن اسزت چنزين   كنم، خوب  مي نيست. من اين دروغ را باور

 «چيزي اتفاق بيفتد.
دوست را سر  كه شاه دروغ ميان، مرد زيركي براي آندر اين     

بسازند كه نتزوان  جايش بنشاند، گفت برايش سبد بسيار بزرگي 
پس از چند هفته،  ي بزرگ، وارد پايتخت كرد. آن را از دروازه

سبد بافته شد. مرد زيرك در قصر به حضور شزاه رفزت. شزاه    
دروغ »د گفت: مر «اي؟ خودت آورده تو چه دروغي با»پرسيد: 

 آيد و آن را باور ي پايتخت هم داخل نمي بزرگي كه از دروازه
 اي! هيچ كزس  خيال كرده»اه بلند خنديد و گفت: ش «كنيد! نمي
دروغ مزن، هزم   »مرد گفزت:   «تواند سر من كاله بگذارد. نمي

 «ي شهر بياييد. هم ديدني! شما بايد كنار دروازه شنيدني است،
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براي شكار از شهر بيزرون بزروم،   كه خواستم  فردا»شاه گفت: 
 «شنوم! بينم و مي آيم و دروغ تو را مي مي
صبح فردا شاه و گروهي از سوارانش از شهر بيزرون رفتنزد.       

اين همان دروغ »پرسيد:  ديدند. شاه دروازه، سبد بزرگي پشت
ربزان ولزي   بلزه ق »مرد زيرك جلو آمد و گفت:  «بزرگ است؟

ي پدر شماست كه پيش از اين، شاه اين  در بارهماجراي اين سبد 
مگزر  »شاه گفت: «پدر من بدهكار بود.به  امش سرزمين بود. پدر

 «كي بوده كه از پدر من طلب داشته!شود؟ پدر تو  مي
من مزرد بسزيار    قربان، پدر»مرد زيرك آهي كشيد و گفت:     

پدر توانسته بشمارد.  كه نمي قدر پول داشته پولداري بوده و آن
شود  ي كشور بي پول مي اداره شما هم كه شاه بوده، روزي براي

دهد  سبد را نشان مي خواهد. پدر من اين من قرض ميپدر  و از
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ي اين سزبد   ي طال به اندازه گويد اگر من هفت پيمانه سكه و مي
شود؟ پدر شما هزم   ه قرض بدهم، گرفتاري او برطرف ميبه شا

نا ما به پدر من بدهكار است. حاگويد بله. براي همين پدر ش مي
ي اين  دازهي طال يعني به ان سكه پيمانهام كه هفت  هم من آمده

 «سبد را از شاه بگيرم.
اين دروغ است، پدر »كشيد: شاه تا اين حرف را شنيد، فرياد     

بزه   بعزد رو  «نگرفزت.  وقت چنين پولي از كسي قرض من هيچ
از كجزا   آدم ديگزر ها، اين  چه حرف»همراهانش كرد و گفت: 

ي اين سزرزمين،   آيد. در همه نمي آمده؟ دروغش از دروازه تو
 «كند! حرف او را باور نمي يك نفر
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پزس بزاور   »ش لبخنزدي زد و گفزت:   مرد زيرك با آرامز     
تزر خزود را بزه    كنيد؟ حانا به پيمان خود وفا كنيزد و دخ  نمي

 «همسري من درآوريد!
كزس   گويد كه براي هيچكسي سخن دروغي باز آن پس اگر     

 شود. المثل حكايت حال او مي نباشد، اين ضرب باور كردني
 «شد، محمد ميركياني مثل مای قصه»

 طمع
رفزت.   طرف مزرعه مزي  سگ خسته و گرسنه از سمت آبادي به

كرد، به مزرعزه   نمي وقتي توي آبادي چيزي براي خوردن پيدا
گيرش بيايزد.  ي غذاي كشاورزان چيزي  رفت تا از ته مانده مي

دفعزه   يك سرش را برگرداند تا ببيند چقدر از آبادي دور شده.
 چشمش به يك بقچه افتاد كه وسط جاده افتاده بود. بوي نزان 
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ي بقچه را بزاز   با دندان گره تازه از توي بقچه به مشامش رسيد.
هزايش   تازه و خوشبو توي بقچه بود. چشزم  ي يك كلوچه كرد.

خزودش گفزت    به دندان گرفت. با برقي زد و فوري كلوچه را
 روم پشت آن تكه سنگ كنزار جزاده و ترتيزب كلوچزه را     مي
جا  ش جابهزانزلوچه را توي دهسرش را بلند كرد تا ك دهم. مي

ي بززرگ و   عجزب كلوچزه   چشمش به ماه افتاد. فكر كردكند.
 تا حانا آن را نديده بودم؟ اي! چرا تازه

هانش بود افتاد روي زمزين  د اي كه توي اين را گفت و كلوچه    
تزوي آسزمان،    ي قدر دهانش براي خوردن كلوچه آن اما سگ

ي تزوي دهزانش نبزود.     ه حواسش به كلوچهآب افتاده بود ك
هايش  اه را بگيرد اما ديد خيلي از دستدستش را بلند كرد كه م

 انا و پايين كرد اما باز دستش به ماه زفاصله دارد. چند بار هم ب
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 نرسيد.
ي بلندي نزديك آبادي افتاد. بزا تمزام تزوان     چشمش به تپه    

ه وقت با اين سرعت ندويد در عمرش هيچشروع به دويدن كرد. 
ريزان باناي تپه رسيد اما مزاه   بود. چند دقيقه بعد خسته و عرق

توانست دستش  د و خيلي با تپه فاصله داشت. نميتوي آسمان بو
ي  روم و همان كلوچزه  يم»بلند كند. با خودش گفت:  را تا ماه
 «خورم. مي خودم را

سپس آهسته آهسته از تپه پايين آمد و به سمت جاي كلوچزه      
كزه كلوچزه را    هرچه فكر كرد و هرچه گشزت، جزايي  رفت. 

ته و گرسزنه روي زمزين افتزاد و    نكرد. خسز  انداخته بود پيدا
 درخشيد. هايش را بست. ماه وسط آسمان مي چشم

 «ها كيهان بچهدادي، ...اسماعيل ا»
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 سلطان جنگل
قوي و دُمي پاهاي بزرگ و  شير جانوري نيرومند با سري بزرگ،

ي دُم  سانتيمتر و انزدازه  211تا  141او ي بدن  بلند است. اندازه
 سانتيمتر است. 111تا  17او 
ي  ماده است و نرها روي گردن و شانهتر از شير  شير نر بزرگ    

 اي مايزل بزه زرد و   ا بين قهوهل دارند. رنگ بدن شيرهخود يا
اي مايل به سرخ متغير است. رنگ يال شيرهاي نزر نيزز از    قهوه

 زرد روشن تا سياه متغير است.
تواننزد در مزدت    مي ،سان ي حيوانات گربه مانند بقيهشيرها     

شته شزيرها در قزاره   كوتاهي با سرعت بانا حركت كنند. در گذ
شزدند   آسيا زياد يافت مي ي خاورميانه و جنوب آفريقا، منطقه
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ي  وب صحراي بزرگ آفريقا و در منطقزه در جن ولي اكنون فقط
كنند. شزير بزر    اي در شمال غربي هند زندگي مي حفاظت شده

هزا زنزدگي    در بيشزه  خالف شهرتش به عنوان سلطان جنگل،
 كند. مي

 «آميز حيوانات دنياي شگفت»

 ها ماهيچه
هزا در ارزر    وند. ماهيچهش ها در بدن ما فقط منقبض مي ماهيچه

دهند. بعضزي از   ، انواع مختلف كارها را انجام ميانقباض خود
 شزان حركت تزوانيم  ند يعني به اختيار خود مزي آنها ارادي هست

دهند و با حركت  ها بدن ما را حركت مي دهيم. اين نوع ماهيچه
 ويم.بدَتوانيم راه برويم يا  دادن آنها مي
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 كننزد و غيزر   ور خودكار عمل مزي ها به ط بعضي از ماهيچه    
هايي كزه در تزنفس كزردن     ارادي هستند. براي مثال، ماهيچه

كزه   كننزد و حتزي زمزاني    ، هميشزه كزار مزي   دخالت دارند
 دهند. مي ايم، به كارشان ادامه خوابيده

ون را در سراسزر  قلب است كه خ ي ، ماهيچه ترين ماهيچه مهم    
هزا از هززاران    ماهيچهآورد. هر كدام از  بدن به گردش درمي

ي همزمان  اي تشكيل شده است. با استفاده ماهيچه دسته تارهاي
هاي بدن خزود را در   توانيم اندام ها مي خواناست ها و از ماهيچه

 هاي مختلف حركت دهيم. جهت
هاي ما را حركزت   هايي كه چشم ماهيچه    هاي پركار ماهيچه    

 هاي چشم  ماهيچه ستند.هاي بدن ه ماهيچه ترين دهند، پركار مي
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 شوند. مي هزار بار منقبض و منبسط 111 در طول روز، حدود
 «وم براي كودكان، ترجمه مجيد عميقالمعارف عل دایره»

 چراهاي بهداشتي
كند و عرقش در هوا  وقتي پا عرق مي دهند؟ چرا پاهايم بو مي

ي جزوراب و   به وسزيله  گيرد. اين عرق شود، بو مي خشك نمي
شود. عرق داخل كفش با گذشت زمان، بزوي   جذب ميها  كفش

 وشيدپ مي كند. هنگامي كه دوباره كفش را مي نامطبوعي توليد
كنند، جوراب و پايتان بزوي   و عرق مي شوند اهايتان گرم ميو پ

 گيرد. عرق مي
كنزد.   ا جايي از بدنتان نيست كه عرق ميپاهاي شما تنه    عرق

ند. ايزن  ك ليتر عرق توليد ميوز، نيم تا يك بدن شما در طول ر
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هاي پوسزتتان بزه بيزرون تزراوش      مقدار عرق، از تمام قسمت
كنزد و از دسزت    دريافزت مزي   كند. بدن شما هر روز آب مي
دادن آب  هزاي از دسزت   دهد. عرق كردن، تنها يكي از راه مي

شود، عرق بيشتري  مي تان خيلي داغبدن است. هنگامي كه بدن
 شود. چسبنده مي و مرطوب و كند توليد مي

ي  شزود، درجزه   طور كه عرق اضافي بدن تبخيزر مزي   همان    
كنزد   تر مي ا خنكآيد. عرق، پوست شما ر حرارت بدن پايين مي

 گذارد. ي نازكي از نمك روي پوست باقي مي ولي نايه
هايي بويي ندارد. عرق وقتزي بزو   معمونا عرق به تن    باكتري

خل كفزش ورزشزي، بزين    هايي مانند دا گيرد كه در محل مي
ا رشد كنند و تكثيزر شزوند.   ه بغل، باكتري هاي پا و زير انگشت
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كنند. جاهايي  زندگي مي ها روي نمك و ديگر مواد عرق باكتري
دسزت و   پزا، كزف   كنند، كزف  از همه عرق مي از بدن كه بيشتر

كننزد. ورزش مزا را    زياد عرق مي ها هم پيشاني است. زير بغل
 كنيم. شود، بيشتر عرق مي مي تر بدن گرمكند و هرچه  گرم مي
 «صالحي طالقانيچراها، ترجمه اميرالمعارف  دایره»

 خورشيد مستطيل
كزردم،   كه بودم، هوس بستني آناسكا كه ميبچه »گه:  بابام مي

كشيد به آسمون و تو خيال قشنگم با  ر مينداشتم، نگام پَ پول كه
ريالي و  ي پنج كهه گِرد بود و به اندازه ي يك سداغ ك خورشيد
خريدم. آخ!  مي يه بستني آناسكاي خنك ؛درخشيد مي مثل طال

 «چه كيفي داشت! جيگرم حال ميومد. كه
 ي زوس بستنزي هستم. هزديمزي ق بچهي اون   من، بچهحانا    
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گيزرم و   كه نداشته باشم، سرم رو بانا مي بكنم، پول شكالتي كه
بشزه واسزه    يد يه سكهكنم تا خورش زده مي دود نيگا به آسمون

 خريدن بستني.
خونت تو يا بانا»گه:  زنه و مي مرد بستني فروش توي ذوقم مي    

رو اجاره دادي يا از اصحاب كهف هستي. گيرم كه خورشيد رو 
سكه كردي، گيرم كه منم باورم شد خورشيد سكه است، خيزال  

گزه.   انگاري راست مي« شه خريد؟ كني با اين سكه چي مي يم
 اسكناس!  ينهودرست ع ؛مستطيلي بود خورشيد كاشكي

 «زاده فرهاد حسن»

 چيستان
 آن چيست كه در برگ مكانش باشد ♣

 بانش باشد زرد،سايه ابريشم
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 بينيدندان طاليي او چو
 دندان نگار در دهانش باشد گويي
 آن چيست كه ارغوان قبايي دارد ♣

 بيرون و درون شهر، جايي دارد
 جش بر سرگرد است و مدور است و تا

 همچون دُم موش، دست و پايي دارد
 نيستم من از كلنگ و اره و بيل ♣

 ي آجيل هستم از خانواده
 هيكلم كوچك است و نُقلي و ريز

 ي جاليز نيستم مثل هندوانه
 اولم اول زمستان، آخرم آخر باغ، ♣

 راغدومم هست ميان 
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 سنگي نه كه سنگي، تخته سنگي نه كه سنگي ♣
 ريزي نه كه مرغي گاوي، تخمچهارپايي، نه كه 

 يك معما از تو پرسم اي حكيم باهنر ♣
 كاندرين صحرا بديدم جانور

 مور چشم و مار دُم، كركس پر و عقرب شكم
 پاي او مانند اره، شير سينه، اسب سر

شيرين است ولي خوردني نيست، سزنگين اسزت ولزي وزن     ♣
 ندارد.

 «ي آخر ها در صفحه پاسخ»

 طنز لطيف
بسزتگي بزه   »آموز:  دانش «نسان چند دندان دارد؟ا»م: معل ☺

 دارد  دندان  32زمان و مكان دارد. مادربزرگ من در خيابان، 
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 «ها در هنگام خواب هيچي! ولي شب
آخزه آقزاي   »بيمار:  «چرا داروهايت را نخوردي؟»پزشك:  ☺

 «ه است درِ شيشه هميشه بسته باشد!روي شيشه نوشت دكتر،
رفت و مردي به  پايين مي ري خياباناتوبوسي آرام از سرازي ☺

كزنم   فكزر نمزي  ». مرد ديگري به او گفت: دويد مي دنبال آن
دعا كن برسم، »مرد با نگراني فرياد زد:  «بتواني به آن برسي!

 «ي آن هستم! چون من راننده
 داشزته  ويتامين سزي  م ببر كهجور ميوه نا حسن، سه»معلم: ☺

گ، پرتقال متوسط، پرتقال زرآقا اجازه! پرتقال ب»حسن:  «باشد.
 «كوچك!
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آقزا رضزا از مزن پزول قزرض      »مردي از دوستش پرسيد:  ☺
 حتما،  »ت: زش گفزدوست «واست، به نظر تو به او قرض بدهم؟خ

 «آيد! سراغ من مي چون اگر تو قرض ندهي، به
 «آوري؟ خودت چتر مزي  تو چرا روزهاي آفتابي با»اولي:  ☺

 «برد! مي تر راآخه روزهاي باراني پدرم چ»دومي: 
بزا خزودت خودكزار     روي، چرا هروقت حمام مي»اولي:  ☺
 «گذارم! مي شويم، عالمت هرجا را مي»دومي:  «بري؟ مي

 پاسخ چيستان
 بالل، چغندر، فندق، زاغ، ناكپشت،ملخ، خواب

 


