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 ماه كوچك كربال
سالم! سالم بر قهرمانان كربال! سالم به ماه كوچكي كهه در روز  

 عاشورا همراه امام خوب ما به شهادت رسيد و پيش خدا رفت.
گهويم! حرهرت    نم كه متوجه شديد كدام مهاه را مهي  دا مي    

اي كه دشهمنان ديهن او را    ماهه شش(، كودك :اصغر ) علي
ين كودك عمر كمي داشت ولهي در  تشنه به شهادت رساندند. ا

نفر از جوانان و سال خوردگان  12كربال بزرگ شد زيرا همراه 
 راه رسيدن به خدا را پيمود.

رگ شد او با شهادت خود در حالي كه لب تشنه بود، نه تنها بز    
ي مها مسهلمانان درز زنهدگي و     بلكه مانند يك معلم به همه

 شجاعت و پيروي از حق آموخت.
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ه كه  تي ما در ماه محرم براي آن اسه  هاي هر ساله اداريعز    
هاي كربال در روح و جانمان بمانهد و   خواهيم هميشه درز مي

 پيرو دستورات خداي مهربان و پيامبر و امامان عزيز باشيم.
ههاي   ي! بياييد در عهزاداري ين! عزاداران حسمدوستان خوب    

ههاي عاشهورا و    دا بخواهيم به ما كمك كند تا درزامسال از خ
 عمل كنيم.كربال را خوب و كامل فرا بگيريم و به آنها 

 «قاصدك»
 همسايه

 4زنگ  3واحد 
 اينجا آپارتمان ماست
 دوتا اتاق خواب داره

 ساكت و بي سر و صداست



 4 

 حياط و ايوان نداريم
 باغچه و انبار نداريم

 به كار هم كار نداريم
 

 ها شد همسايه كاشكي مي
 گاهي بيان سراغمون

 تا ما هم آشنا بشيم
 هاي ساختمون با بچه

 «نيا شكوه قاسم»
 ي من باغچه

 گلدون پاش و يه آب و يه يه بيلچه
 جونبه من ميده از تو حياط، مادر
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 خوام كه گل بكارم تو گلدونم مي
 باغچه دارم انگار توي اتاق، يه

 زنم هم مي رو با بيلچه به خاكش
 نمكَ هاشو مي دم، علف آبش مي

 شه ميها كه وا غنچهيواش يواش 
 شه مي ي من پر گل و زيبا باغچه

 «طلب ابك نيكب»
 كه؟ اون كيه

 گرده؟ ها مي او كيه كه تو كوچه
 گرده؟ ها مي به دنبال زباله

 دشمن آشغاله و بيماريه
 هاست دوست تمام بچه
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 كارش عجب كاريه
 خنده دم، مي وقتي به او سالم مي

 جارو داره، جاروي او بلنده
 و مهربونه نگرفتگره، زر

 مونه رفتگرِ خوبِ محله
 «تدوس مصطفي رحمان»

 بازييك روز در شهر
 ششداستان زير را بخوان.  بازي هستند.احمد و محمود در شهر

جمله دراين داستان پيدا كن كه نشان دهد احمهد يها محمهود    
 خوشحالند.

 بازي   ان داشتند تا در شهرهتوم پانصدكدام هر احمد و محمود،    
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بازي رسيدند، احمهد فكهر كهرد    ند. وقتي آنها به شهركن خرج
ههاي   ده است. او شروع كرد بهه گشهتن جيهب   كر پولش را گم

روي  پيراهن و شلوارش اما پولش را پيدا نكرد. احمد و محمود
 ها نبود. از پول ها را هم گشتند اما خبري چمن

را گشهت و خوشهبختانه    احمد يك بار ديگر جيب پيهراهنش     
هاي گونهاگون بهازي را تماشها     كرد. آنها وسيله يداپولش را پ

كردند و باالخره تصميم گرفتند سوار قطار هوايي شوند. آنهها  
موقع سوار شدن، خيلي ساكت بودند اما با حركت قطار، جيغ و 

 فريادشان بلند شد.
شهان گرفتهه بهود.     قطار ايستاد، احمد و محمود خنده وقتي    

خوب، »احمد گفت:  «ام شده. نهمن گرس»به احمد گفت:  محمود
آنها موقع بستني خوردن، بازي  «قيفي بخريم. بيا برويم بستني
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هم كردند. احمد يك عروسك پشمي بهزرگ برنهده شهد امها     
 محمود چيزي برنده نشد.

ساعت بازي، احمد و محمود حسابي خسهته شهده    سهبعد از     
در راه  ه برگردنهد. بودند. به همين دليل تصميم گرفتند به خانه 

و  كردنهد  مهي  اين روز خوب با ههم صهحبت   ي خانه، در باره
 .خنديدند مي

 «پرويز اميني»
 آشپزي كه هم زدنش گرفته بود

ها در رستوراني كار كرده بود، بهاز نشسهته    آشپزي كه سالسر
را كه يك دنيا سوپ و آش با شد. يك روز مالقه چوبي محبوبش 

خواست  دنيا را بگردد. ميراه افتاد تا  زده بود برداشت و آن هم
 عمرش لذت ببرد. ي از باقي مانده
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سفرش يك سهفر دريهايي    سفر او شروع شد. اولين بخش از    
سوار كشتي  اش را داخل چمدانش گذاشت و مالقه آشپزبود. سر

گرفت و هوز كهرد چيهزي را ههم     شد. وسط دريا، هم زدنش
گفهت:   يد و ميپر اش باشد، باال و پايين مي انگار كه تشنه بزند.

 «واهم هِي هم بزنم.خ مي بديد هم بزنم، بذاريد هم بزنم،»
 آشهپز بهه  ي او سر درنياورد. اين بود كه سرها كسي از حرف    

دانش بيهرون آورد و آب  اش رفت. آن را از چمه  سراغ مالقه
بود، روي  زد و هرچه آشغال تهِ دريا  زد و هم  زد. هم  دريا را هم

ها گير كرد و نتوانست حركت كنهد.   الآب آمد.كشتي بين آشغ
آشهپز را بگيرنهد. بعهد از    زدن سر  داد جلوي هم ناخدا دستور

و بهه   ها بيهرون كشهيدند   زحمت زياد، كشتي را از الي آشغال
 آشپز هم از كشتي اخراج شد.لنگرگاه بردند. سر
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هاي پر باران را انتخاب كرد. وقتي  او براي سفر بعدي، جنگل    
 هها را  اش درخهت  زدنش گرفت و با مالقه ، باز همآنجا رسيد به

همه را شكست و از  ها بود، زد. هرچه تخم پرنده روي درخت هم
ا هاي جنگل پهر بهاران دنبهالش كردنهد و به      پرنده بين برد.

آشپز در ل بيرون كردند. سراز جنگ منقارهايشان او را زخمي و
زد و  ي سفرهايش از صحرا گذشت و خاك گرم آنجا را هم ادامه

ها را هم زد  وهستان رسيد و برفگرد و غبار به راه انداخت. به ك
 و بهمن درست شد.

آشپز از جهانگردي خسته شد. درست اسهت كهه او   روزي سر    
زدن دنيها كجها و    ههم  اما هيچ لذتي نبرد. تمام دنيا را هم زد

 وران  هك رستهآشپز، يزدن سوپ و آش كجا! اين بود كه سر هم
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 زدنش گرفهت،  اش راه انداخت تا هر موقع هم كوچك در خانه
توان گفت كاش هميشه سرآشهپز   سوپ و آش هم بزند. حاال مي

 مزه درست كند.رد و سوپ و آش خوشزدنش بگي هم
 «فريبا كلهر»

 خواهم من بستني مي
دههي سهرت را    بابا اجهازه مهي  »حمام رفتم. گفتم: با بابا به 

لمه كف روي سهر بابها   يك عا بابا قبول كرد. با شامپو «بشويم؟
فعهه  كدي «قيفي شده! سرِ بابا مثل بستني»درست كردم. گفتم: 

كمي كف از سر بابها   «خواهم. من بستني مي»دوش حمام گفت: 
دوش  «بيا اين هم بستني.»ليدم و گفتم: ما برداشتم و روي دوش

 خنديد.
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به ليف ههم   «خواهم. من هم بستني مي»د ليف حمام گفت: بع    
بهه   «هم.خهوا  من هم بستني مهي »پا گفت:  م. سنگبستني داد

فعهه صهداي   دستني دادم. بابا رفت زير دوش. يكپا هم ب سنگ
بسهتني  اوهو ... اوهو ...، بهه مهن   »ي موهايم را شنيدم:  گريه

 قيفي بزرگ روي موهايم درسهت   با شامپو يك بستني «ندادي.
 كردم.

 «سرور كتبي»
 جزيره كجاست؟

محاصره شهده   آب كامالً است كه باي خشكي  جزيره، يك قطعه
توانيهد   مهي  قدري كوچك هستند كه شما جزاير به باشد. بعري

برخهي   كه با پاي پياده بپيماييد. در صورتيجزيره را به راحتي 
از جزاير، صدها كيلومتر مساحت دارند. جزاير دريهايي مههم،   
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هها قهرار    هاي بزرگ خشكي يعني قهاره  بيشتر نزديك به توده
ر بيهرون  روهي از جزاير نيز از وسهط اقيهانوز سه   دارند. گ

توان جزايري را در رودخانه، درياچه و  اند. همچنين مي آورده
 دريا است. دلتا پيدا كرد. دلتا، محل برخورد رودخانه و

ي دنياست  ترين جزيره ي گريلند، بزرگ جزيره    جزاير بزرگ
ال نواحي قطهب شهم   جزاير در و از بسياري جهات مانند سايرِ

ههاي سهخت گرانيتهي     سنگمهم، بيشتر از  ي است. اين جزيره
ت مرتفع و مسطح باال آمده اسهت.  تشكيل شده كه مثل يك فال

قطوري از يخ كه فقط چنهد   درصد اين جزيره با پوشش هشتاد
 قله از آنها بيرون زده، پوشيده شده است.
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ي  تهرين جزيهره   ونشو بزرگه    ونشوهي  زندگي در جزيره
از طهرف  جزيهره   ي بزرگ دنياست. اين فتمين جزيرهژاپن و ه

جهدا   ي درياي ژاپن، از كشهور چهين   سواحل غربي به وسيله
ونشهو  هها از سواحل شرقي  رام تا دوردستآ شود. اقيانوز مي

 ادامه دارد.
ونشو شكل گرفته است كه ه فشاني بسياري روي هاي آتش كوه    

اين جزيهره،   ترين كوه از آنها هنوز فعال هستند. مرتفع برخي
ههاي   درياچه ونشو داراي رودخانه وهفشان فوجي است.  آتش

شههريور و   هاي يرا باران بسياري به ويژه در ماهفراواني است ز
 بارد. مي مهر در اين جزيره

 ي   واقع شده است. حلقه شهي آت ونشو روي حلقههي  جزيره    
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نهي در آن  فشهاني فراوا  اي كه فعاليت آتش آتش، يعني منطقه
گرم زيادي دارد كهه نشهان    هاي آب ونشو چشمههوجود دارد. 

ههاي   لرزه رو زمين است. از اين فشان ي فعال بودن آتش دهنده
 لرزانند. مي پي اين منطقه رادر زياد و پي

 «مترجم گيتا حجتي، رضا عشر»
 دندان درد

دندان پزشك پهر نشهود،    تان به كمك خوردگي دندان اگر كرم
رسد. در  يدندان م كه به مغز شود تا اين تر مي عميقي آن  حفره

 گيريد. درد بسيار شديدي مي صورت، دندان اين
دارد. ار اهميت ها بسي مراقبت از دندان    ها محافظت از دندان

گوينهد، در   مي «دندان شيري»ها كه به آنها  اولين گروه دندان
 ي كه  هياهه افتند اما دندان ي ميهسالگ دوازدها هت پنجسنين 
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هستند. براي مراقبت رويند، تا پايان عمر با شما  مي جاي آنها به
بار  ميشه پاكيزه نگه داريد و سالي دوبايد آنها را ه ها از دندان

 پزشك مراجعه كنيد تا آنها را معاينه كند.به مطب دندان
هها، ايهن    بهترين راه محافظت از دندان    ها شستشوي دندان

هايتهان را ههر    بشوييد. بهتر است دندان را مرتب است كه آنها
صبح و هر شب قبل از رفتن به رختخواب مسواك بزنيد. بعهد از  

هايتان را حتما بشهوييد.   ردن يا نوشيدن مواد شيرين، دندانخو
 هايتهان را مسهواك   از هر وعده غذا دندان توانيد پس اگر نمي

ي  اندههاي باقي م توانيد تكه بزنيد، با نوشيدن مقداري آب، مي
 ها را از دهانتان بشوييد. غذا و باكتري

 «چراها، ترجمه اميرصالحي طالقانيالمعارف  دايره»
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 گردش خون
خون هميشه در سراسر بدن در گردش است. قلب ماننهد يهك   

گهردش   كند و خهون را در سراسهر بهدن بهه     مي تلمبه عمل
كشد تا خون از قلب بهه   آورد. حدود يك دقيقه طول مي درمي

دربيايد و تا نوك انگشتان پا برسد و بار ديگر به قلب باز حركت 
 ناميده «خون گردش» دد. اين رفت و برگشت خون اصطالحاًگر

ها  اصلي هستند: سرخرگ هاي خوني شامل دو نوع شود. رگ مي
دار را بهه تمهامي    هها خهون اكسهيژن    ها. سرخرگ و سياهرگ

ز زايهد  ها خون حاوي گها  و سياهرگ رسانند هاي بدن مي سلول
كنند تا  حمل ميكربن و ساير مواد زايد را همراه خود اكسيد دي

 از بدن دفع شود.
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ي آن  ميان تهي كه انهدازه  اي است قلب ماهيچه    ضربان قلب
در هر انسان به بزرگي مُشت دستش است. درون قلهب، چههار   

و دو  «دهليز»ي بااليي  ه يا محفظه وجود دارد كه دو حفرهحفر
بهر ارهر    شوند. ضربان قلهب  ناميده مي «بطن»ي ي پايين حفره

بار  11شود كه حدود  قلب ايجاد مي ي انبساط ماهيچهانقباض و 
شود و در  خون از قلب تلمبه مي در دقيقه است و در هر ضربان،

 آيد. سراسر بدن به گردش درمي
گيري فشهارخون   ي مخصوصي براي اندازه پزشكان از وسيله    

ي اين است كه  زان فشارخون، نشان دهندهكنند. مي استفاده مي
ههاي بهدن    د و در رگشهو  مي خون با چه قدرتي از قلب تلمبه

 اال  هپايين يا بسيار ب ون بسيارهخارهكند. اگر فش جريان پيدا مي
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 بيماري در فرد است. باشد، عالمت
 «د عميقالمعارف علوم براي كودكان، ترجمه مجي دايره»

 حيوانات كوهستان
كند. اين حيهوان   ها زندگي مي اي اروپايي در كوه خرز قهوه

سازد. پوشش پشمي  مي ي خود را بيشتر در غارهاي متروك خانه
هها در   افظ خوبي در برابر سرما است. خهرز و بلند خرز مح

روند. در اين  خواب زمستاني فرو مي سردترين زمان زمستان، به
ن بهه  آيهد و قلبشها   ين ميپاي ي حرارت بدن آنها زمان، درجه

شود انرژي ذخيره شهده در   د. اين حالت باعث ميپَتَ كندي مي
 چربي بدن حيوان به آرامي استفاده شود.

اند.  خود را با هواي سرد سازگار كرده برخي از پستانداران،    
آمريكايي كوهان  بزرگ مثل گاوميش، الما و شتر بي پستانداران
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ش ههوا را در  هاي بلند و ضخيمي دارند. اين پوشه  پشم معموال
 دارد. بدن حيوان گرم نگه مي اطراف

هاي زخيم همچنين محافظ بدن آنها در برابهر سهرماي    شمپ    
هاي تيره دارنهد،   رنگ اك و باد است. پستانداران معموالًسوزن

كننهد   توهاي ضعيف نور خورشيد را جذب مياين گرماي پربر بنا
تابانند  مياي روشن، گرماي خورشيد را باز ه رنگ در حالي كه

وش صحرايي خرگ اين كنند. با وجود و بدن حيوان را خنك مي
 شوند. ايهن رنهگ   در زمستان سفيد مي و روباه شمالي، معموالً

شهود و از بهه دام افتهادن     مهي  باعث پنهان شدن آنها در برف
باه را كند. همچنين اين رنگ رو صحرايي جلوگيري مي خرگوش

 كند. از چشمان شكارچيان دور مي
 ز اني، بيشتر اهكوهست داران كوچكهانهز و پستهگوسفند، ب    
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و  هها  ههاي كوچهك و گهاهي گلسهنگ     و بوته هاي ضخيم علف
كننهد. ايهن    ها تغذيه مي هاي دريايي چسبيده به صخره جلبك

 هاي باريك مرتع براي يهافتن  توانند از لبه گوسفندها و بزها مي
ههاي   لبه نرم است ولي، «هاي راكي كوه» غذا باال بروند. سُمِ بزِ

هاي سهخت يها    روي صخرهها دويدن  اين سم تيز و محكم دارد.
راي هاي يخ را به همان خوبي دويدن روي بهرف نهرم به    تيغه

 پذير ساخته است. حيوان امكان
 «مترجم گيتا حجتي، رضا عشر»

 معما و چيستان
 تر از يك كيلو پنبه است؟ يك كيلو آهن چند گِرم سنگين* 
گيرد به وطنش باز گردد، چه موقع براي  صميم ميشترمرغ ت *

 پرواز او به جنوب مناسب است؟
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تواند بدون استفاده از هواپيما خود را دو  شخصي چگونه مي* 
 ساعته از تهران به مشهد برساند؟

ايهد.   ي دوي سرعت شركت كهرده  فرض كنيد در يك مسابقه* 
 يد؟گيريد، حاال نفر چندم هست شما از نفر دوم سبقت مي

آخر سهبقت بگيريهد، نفهر     اگر شما در همان مسابقه، از نفر* 
 چندم خواهيد شد؟

 ميرم. آب بدهي، مي مانم و به من به من غذا بدهي مي* 
 مادر ندارد؟ آن چيست كه پدر و پسر دارند ولي* 

 «ي آخر ها در صفحه پاسخ»
 شادي پاييزي

  جهواب   «چه رنگي را دوسهت داري؟ »پرسيدند: از خسيسي
 «رنگ باشد. كند فقط كم نمي فرقي»اد: د
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 دن از هواپيما به كناردستي خود گفهت:  مردي هنگام پياده ش
 «آمدم. قدر نزديك است، پياده مي ندانستم اي اگر مي»
  پسري كه تا به حال جنگل را نديده بود، با دوستش به جنگل

ايهن  »پسهر گفهت:    «اينجا جنگل اسهت! »فت. دوستش گفت: ر
 «گذارد جنگل را ببينم. نمي ها درخت
  :بزن را با هم خريديم پس چرا باد هايمان بزنما كه باد»رضا

گيرم  م ميبزنم را دست كه من باد براي اين»احمد:  «تو نو مانده؟!
 «دهم. و سرم را تكان مي

 ي آهني سفت شده و  آقاي دكتر، گردنم مثل يك لوله: »بيمار
ام ههم آب چكهه    بينيو از  سرم مثل يك تكه سرب سنگين شده

 ه به مطب من آمدي، بهتر اسهت بهه  آقا اشتبا»دكتر:  «كند. مي
 «كش مراجعه كني. لهلو
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  :ر، خهري  خگور»شاگرد:  «گورخر چه حيواني است؟»معلم
 «فهمد! نمي ماند و چيزي است كه تا لبِ گور، خر مي

    :خجالهت »مريم كارنامه را به مادر نشان داد. مهادر گفهت 
مهادر، ايهن   »مهريم:   «اي! هاي بهدي گرفتهه   هبكش، چه نمر

زمين پيهدايش  است كه در زيري شم مهكارنا ي من نيست كارنامه
 «كردم.

 پاسخ معما و چيستان
 كيلهوگرم پنبهه برابهر     هيچ كدام! يك كيلوگرم آهن با يك

 است.
 وقت، شترمرغ قادر به پرواز نيست. هيچ 
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 از  غيهر  ي ديگهري  ن شخص از ماشين يا قطار يا وسهيله آ
كه دو عدد ساعت به  كند در حالي هواپيما براي سفر استفاده مي

 مچ دست خود بسته است.
 گيريد و نفر  ر دوم سبقت بگيريد، جاي او را مياگر شما از نف

 دوم خواهيد بود.
  شهويد،   اين باشد كه يكي مانده به آخر مياگر جواب شما

 ز نفر آخر سهبقت توانيد ا مي اشتباه كرديد. بگوييد شما چطور
خر هستيد تر باشيد، خوب نفر آ بگيريد؟ اگر شما از نفر آخر عقب

 خواهيد از خودتان سبقت بگيريد؟ و مي
 .آتش، نقطه


