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 بعد از شكر خدا
از مت  ررستيد    م! دوستت  ديتروز   سالم به دوستان شاد خود

چون  «ها بعد از شكر خداوند چيست؟ بچهي ما  داني وظيفه مي»
شما را يت  راهنمتايي    الااز مادرم ررسيدم. ح دانست  م  نمي

 به اي  وظيفه اشاره كرده است. كن ! خداوند در قرآن مي
ر از خداونتد  آفري ! درست است! ما بايد رتس از ششتك  صد    

انش، از ردر و مادر خود ششتكر  هاي فراو مهربان به دليل نعمت
كني  زيرا آنها با زحمت زياد ما را بتزر  كردنتد، چيزهتاي    

كننتد   و هميشه ريش خدا براي ما دعا مي زيادي به ما ياد دادند
 ي خوب خدا باشي . شا بنده

 ادر مهربان !  تكن . ردر و م داي خوب ! اول از شو ششكر ميتخ    
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ار كنيد. از شما ه  متشكرم. خواه  كاري كن  كه به م  افتخ مي
 ل ردر و مادرم دوست دارم.معل  خوب ! شو را ه  مث

 «قاصدك»
 بهار

 يه خونه ساخت 
 از چوب و از سنگ

 ي م  شد خونه
 كوچ  و قشنگ

 در و رنجره
 براش گذاشت 
 شوي حياطش

 چندشا گل كاشت 
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 ها خونه با گل
 خيلي زيبا شد
 خاله نوبهار
 مهمون ما شد

 «اسدا... شعباني»
 عكس يادگاري

 بابا بزرگ  شوي اي  عكس
 مانند باباي  جوان است
 با آن مدالِ دور گردن

 ي  رهلوان يا قهرمان است
 بابا بزرگ  در جواني

 خيلي قوي و باخدا بود
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 ي كشتيِ آزاد در رشته
 او قهرمانِ آسيا بود

 حاال ولي رشتش خميده
 با دست و رايي رير و لرزان

 اي رنگ با ي  عصاي قهوه
 ما هميشه شاد و خندانا

 «ا... داوود لطف»

 فروش سبزي
 شو كوچه ي  وانت زرد آمده

 گرد آمده فروشِ دوره سبزي
 سبزيِ شازه دارم»زنه   داد مي

 «سبزيِ بهتر از مغازه دارم
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 كنار ه  چيده شميز و زيبا
 ريحون و شرخون و شويد و نعناع
 سير شا رياز، هرچي كه هست نوبره

 بره و ميخره  هركي مياد، مي
 «طلب بابك نيك»

 ي رمزي قصه
 ام وش  هر خانهم  چراغ ر

 ام آشنا با هر گل و رروانه
 هاي قدي  ام م  از زمان بوده

 روشني بخش مسير مستقي 
 ل  آغاز حرف هر شهيدوّا

 اش  م  بر دام  سرخ  چكيد
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 مي  حرف  شروع ماندن استوّد
 ي م  آشنا با خواندن است ديده

 ر عملآخري  حرف  شروع ه
 لثَه  معل  ه  شهيدم در مَ

 مو هايي كه گفت  موبه شاناي  ن
 نامِ زيباي مرا حاال بگو

 «مرتضي دانشمند»
 ارمغان مور

رفت.  جايي مي خود به ( همراه سپاه:روزي حضرت سليمان )
كترد. وقتتي    عبور مياي نيز با لشكر خود از همان راه  مورچه

فرمتان   شتكريانش ( نزدي  شد، مورچه به ل:سپاه سليمان )
   اد آنچه را مورچهتد. بترنهان شون ها داد بگريزند و در سوراخ
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 ( رساند.:گفته بود، به گوش حضرت سليمان )
خواند و ررسيد   ( خنديد و مورچه را نزد خويش:سليمان )    
 «  و سپاه  بگريزند و رنهان شتوند؟ ها از م چرا گفتي مورچه»

اگر شو فرمتانروايي،     مگيريا سليمان! بر م  خش»گفت  مورچه 
زمي  را مملكت مت    م  نيزفرمانرواي . خداوند هفت طبقه زير

 «كرده است.
مورچته گفتت     «چرا گفتي بگريزند؟»( گفت  :سليمان )    
دست آوردن زر آمده باشي و سپاه شو موجت    شرسيدم براي به»

چترا   رس»( گفت  :حضرت سليمان ) «ها شوند. ر مورچهآزا
م  فرمانروا و بزر  »مورچه راسخ داد   «نكردي؟ خودت فرار

 «و گرفتاري، سپر بالي آنها باش . آنها هست ، بايد در وقت بال
 ( شصمي  به بازگشت گرفت، مورچه گفت   :وقتي سليمان )    
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مرا »( گفت  :سليمان ) «گشت، ميهمان ما باشيد.باز ريش از»
داوند به م  به آنچه خ»مورچه گفت   «كني؟ به چه ميهمان مي

ابتر  مورچه رفت و يت  رتاي ملتخ آورد و در بر    «داده است.
جمعيتت  »( گذاشت. آن حضرت خنديد و گفتت   :سليمان )

مه را با همي  رتاي ملتخ ميهمتان    سپاه م  بسيار زياد است، ه
 «كني؟ مي

« آن نگاه نك ، بركتِ حق را ببي ! به اندك بودن»مورچه گفت  
( و ستپاهش  :د شا سليمان )ي  راي ملخ بركت داخداوند به 

 همه سير بخورند.
هنگامي كه بخواهي  بگويي ، هديه و ريشكش را با ارزش ماليِ     

آن نبايد سنجيد بلكه امكان و شوانايي كسي كته آن را هديته   
داده و نيت او در دادن آن هديه ارزش واقعي هديه را شعيتي   
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ور، راي ملخ ارمغان م»ي  كه كن كند، از اي  مثل استفاده مي مي
ي درويش،  ر  سبزي است شحفهب»المثل مشابه  اي  ضرب«است.
 «راي ملخي ريش ستليمان بتردن  »و  «ندارد بيش نوا كند بي چه

 است.
 «گري، مصطفي رحماندوست فوت كوزه»

 گنجِ بر باد رفته
د. روزي كتر  زندگي مي كشاورز ريري با همسرش در روستايي

ن در خانه ختالي شتده،   ي ررندگا النه»زن به شوهرش گفت  ؟
ديگر حتي ي  مرغ يا مرغابي ه  نداري . به بازار بترو و يت    

هتاي   شخ  بگذارد و صاح  جوجه مرغابيِ چاق بخر شا برايمان
 «زيادي بشود.

 اي خريد. وقتي  هلّازار رفت و مرغابيِ چاق و چتبه ب كشاورز    
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همسرش مرغابي را ديد، خيلي از آن خوشش آمد. آن را بته  
صبح روز بعد، زن براي  نه برد و آب و غذا برايش آماده كرد.ال

نجا چيزي ديتد كته از   غذا دادن به مرغابي به النه رفت. در آ
ال گذاشته بود. او شخ  را مرغابي ي  شخ  ط .شعج  خشكش زد

دوان ريش شتوهرش رفتت و    خيلي سنگي  بود. دوان .برداشت
 شخ  را به او داد.

خيلي خوشحال شد و آن را بته بتازار    مرد از ديدن شخ  طال    
برد و به قيمت خوبي فروخت. صبح روز بعد مرد به سرعت بته  
النه رفت و ي  شخ  طالي ديگر را ديد كه در انتظارش بود. آن 

 زن نگتاه كت   »همسرش آمد و به او گفت   را برداشت و ريش
زودي  گذاشتته استت. متا بته     مرغابيِ ما ي  شخ  طالي ديگر

اي بزر  و زيبا زنتدگي   شواني  در خانه شوي  و مي مي ثروشمند
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روم و مثتل روز قبتل شخت  طتال را      كني . اكنون به بازار متي 
 «آورم. فروش  و رولش را برايت مي مي
راحتتي   با گنجي كه نصيبشان شده بود، به كشاورز و همسرش    

د. هر روز يت  شخت  طتال در النته     كردن و خوشي زندگي مي
رول فروخت و با  برد و مي را به بازار مي آن كشاورز ،يافتند مي

 گشت. فراوان به خانه برمي
كشاورز بته  روز صبح  كه ي  روزها به اي  شرشي  گذشت شا اي     

اي  مرغابي گنج گرانبهايي استت   ك  زن گوش»همسرش گفت  
داختل شتك     دهد. حتماً مي هر روز فقط ي  شخ  طال به ما اما

را بكشي  و  به نظر شو بهتر نيست كه آنالست. از طاي  مرغابي رر
م طالها را يكجتا بته   شواني  شما وقت مي را باز كني ؟ آن شكمش

 «دست بياوري .
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شواني   حق با شوست، نمي»رسنديد و گفت   زن فكر شوهرش را    
برايمتان  منتظر بماني  شا اي  مرغابي هر روز فقط ي  شخ  طال 

را بكشي  و طالهاي داخل  نآ آورم شا بگذارد. اآلن چاقو را مي
را سر بريد.  و زن آن مرد مرغابي را گرفت «ري .شكمش را بردا
باز كرد شا گنج طال را بردارد اما آن مرغابي، ي   بعد شكمش را

 ها. ي مرغابي بود مثل همه مرغابي معمولي
چقدر بدشانستي ! داختل    ما»زن خيلي ناراحت شد و گفت      

نتدارد. حتاال ديگتر مرغتابي     طاليي وجتود   شك  مرغابي،
متا چقتدر   »كشتاورز گفتت     «  مترده استت.  گرانبهايمان ه
حاال همته   ي  شخ  طال در هر روز راضي نشدي طمعكاري ! به 

دو  آن «طالهتا را.  از دست دادي ، ه  مرغابي را و هت   چيز را
خاطر طمعشان، ه  شخ  طالي هتر   شدند و به غمگي  و رشيمان
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ه  رولي را كه بابت خريد مرغابي داده روز را از دست دادند و 
 بودند.
 شود. مع باعث فقر آدم و رشيماني او ميها، حرص و ط بله بچه

 «ايم مترجم دكتر احمد خواجه»
 زاغچه و طاووس

غ بتزر ، ررنتدگان بستياري زنتدگي     ها ريش در ي  با سال
كردند. در اي  باغ زاغ كوچكي هت  بتود كته آرزوهتاي      مي

 و او دوست داشت ررهاي زيبا داشته باشدبزرگي در سر داشت. 
 روز كه زاغچه در بتاغ رترواز   ي دنيا باشد. ي  زيباشري  ررنده

ي درختي نشسته  ، طاووسي را ديد. طاووس روي شاخهكرد مي
هايش را زير آفتاب گرفته بود. ررهاي طاووس زير نور  بود و بال
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، ديتد  اي طاووس را متي  بسيار ديدني بود. هر ررنده خورشيد
 كرد. نشست و او را شماشا مي مي روي درخت

 زيباشري  ررهتا، رترِ  »گفت   زاغچه ه  طاووس را نگاه كرد و    
عد در باغ بته رترواز   ب «طاووس است. كاش م  طاووس بودم.

درختي، چشمش  جا رفت و سر كشيد. ناگهان زيردرآمد. به هر
و رر  رنگ افتاد. شادمان شد، راي درخت نشست به ي  رر خوش

انه ختود  را به نوك گرفت و به آشي چه زيبا بود. آن ردرا نگاه ك
 اي رنهان كرد. باز گشت و رر را در گوشه

را ه  برداشت و به آشيانه  ز بعد، ررِ زيباشري ريدا كرد. آنرو    
  چنتد  گشت. رس از روز در باغ دنبال ررهاي زيبا مي برد. او هر

ر ه  چيد و شماشا كرد. بتاور  اروز چند رر زيبا داشت، آنها را كن
بتا  بار آنها را  داشته باشد. چند رنگ مه رر خوشكرد اي  ه نمي
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 رو كرد و با آنها بازي كرد. بعد يكي از آنها را بتا  نوكش زيرو
چه خوب شده بود! يت    نوكش الي ررهاي سياه بالش گذاشت.

 رر ديگر الي ررهاي بال ديگرش گذاشت.
هتايش انتداخت و    . نگاهي به بال، شماشايي شده بودزاغچه    

ي دنيا هست . م  ي  طتاووس   م  زيباشري  ررنده حاال» گفت 
اش به ررواز درآمد. چند ررنده  را گفت و از آشيانه اي  «هست .

اي  ديگتر چته   »ا خود گفتند  با ديدن او به فكر فرو رفتند و ب
زاغچه با آن ررها شاد  «اي است، زاغچه است يا طاووس؟ ررنده

به هر جاي باغ سر كشيد شا ررندگان ديگتر او را ببيننتد و    ود.ب
اي نشستت،   روي شتاخه بگويند زيباشري  ررنده است. زاغچته  

شتو ديگتر چته    »ش نشست و گفت  ناگهان طاووسي آمد، كنار
زاغچه گفت   «دار است. تي؟ ررهاي شو خيلي خندهاي هس ررنده
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طتاووس   «چه ررهاي زيبتايي دارم.  م  طاووس هست ، ببي »
جدا كرد و گفت  هاي زاغچه  نديد و ريش رفت و ررها را از بالخ
ي، كني طاووس هستي؟ نه، شو هر كاري بكن حاال ه  خيال مي»

 «ي  زاغچه هستي با ررهاي سياه.
زاغچه نگاهي به ررهاي رنگي  كه روي زمتي  افتتاده بتود،        

 هتا بته او   ر خودش خجالت كشيد. ديد كه ررندهاز كا انداخت.
از امروز مت   »اش باز گشت. با خود گفت   خندند. به آشيانه مي

يبا و سياه. اي  بهتر استت شتا   با ررهاي ز ديگر ي  زاغچه هست 
انند كه مت  زاغچته   م  بخندند و ند ها به ي ررنده كه همه اي 

 «هست  يا طاووس.
 «هاي خوب ما، محمد ميركياني قصه»
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 سفري در فضا
اي  ماه ماننتد آيينته      كند؟ مي چرا ماه در ش  نور افشاني

كند و سپس ايت    ريكر، نور خورشيد را دريافت مي لو غو عظي 
اي ، ماه از ختودش  بنابر كند. ي زمي  منعكس مي نور را به كره

بلكه  كند د. ماه فقط در ش  نور افشاني نمينور و روشنايي ندار
شيد شابش نور خور چون اما دهد ه  به اي  كار ادامه مي در روز

شواني  در روز روشتنايي   ر هنگام روز شدت زيادي دارد، نميد
 ماه را ببيني .

شواند شتا   نور خورشيد نمي    آيا نور خورشيد جاودانه است؟
ابد بتابد. خورشيد شا امروز نيمي از عمر خود را ستپري كترده   

شواند نتور   اهد رسيد كه اي  ستاره، ديگر نميخو است و روزي
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ي زمي  ه  رايان  مر  خود، زندگي روي كرهكند و با افشاني 
ان، حيوان و گياهان قتادر  يابد زيرا بدون نور خورشيد، انس مي

 حيات نيستند. ۀبه ادام
زمي  هميشه متورد      هاي آسماني چه خطري دارند؟ سنگ
شتر از   ها بتزر   هاي آسماني است. بيشتر اي  سنگ سنگ هجوم

ا جوِ زمتي  برختورد   كه ب ريزه نيستند و به محض اي  ي  سنگ
ي ي  سنگ بزر  روند اما گاه   مياز بي سوزند و كنند، مي مي

هتاي   كند. ستنگ  اي ايجاد مي كند و حفره به زمي  برخورد مي
 شتري   خورند، شهاب نام دارند. بتزر   آسماني كه به زمي  مي

 59سنگِ شناخته شده در آفريقا ريدا شد. اي  شهاب سنگ  شهاب
نش از وزن ده فيل ه  بيشتر است. در ستال  شُ  وزن دارد كه وز
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ميالدي هنگامي كه ي  سنگ آسماني بر فتراز ستيبري    1911
شهر در  اي به بزرگي ي  نفجر شد، قطعات اي  سنگ در منطقهم

 جنگل رخش شدند.
 «مترجم رضا شيرازي، مجيد عميق»

 ها جنگ با ميكروب
هتر  نيستيد در مقابتل  شما مجبور     جنگد بدن با ميكروب مي

را بتدن شتما   زيت  ها از خودشان مراقبت كنيتد  ي  از ميكروب
ي ضتد عفتوني    كند. بتزاق، متاده   خوبي با آنها مبارزه مي به

بي  ببترد.   ها را از شواند بعضي از ميكروب اي است كه مي كننده
 ها وارد معده شوند، اسيد قويِ معتده،  اگر شعدادي از ميكروب

ها زياد باشد، قبل از  ميكروب كند اما اگر شعداد آنها را نابود مي
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برد، به سرعت رشد و شوليد مثتل  ب كه بدنتان آنها را از بي  اي 
 شويد. كنند و شما بيمار مي مي

در شوالتت و اطتراف آن شعتداد        ها ي  محل مه  ميكروب
فوعي استت  در مد ها دي ميكروب وجود دارد. اي  ميكروبزيا

طتور   بته  ادي باكتريكنيد. شعداد زي كه شما و ديگران دفع مي
ها متواد   كنند. اي  باكتري گي ميي بزر  زند طبيعي در روده

و شا زماني كه در روده هستتند،   كنند داخل روده را شجزيه مي
داختل روده را دفتع    ضرري براي شما ندارند. وقتتي متواد  

ها همراه آنها از روده ختار    كنيد، شعدادي از اي  باكتري مي
كنند.  ها دست شما را آلوده مي باكترياز اي   شوند. بعضي مي

 يد كه رتس از خترو  از شوالتت، حتمتا    بنا براي  فراموش نكن
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را انجام ندهيد، ممك  است كار  هايتان را بشوييد. اگر اي  دست
 را بيمار كنند. ها از راه دست وارد دهانتان شوند و شما باكتري
 «چراها، مترجم اميرصالحي طالقانيالمعارف  دايره»
 احل رشد بدنمر

ي، ي كودك شود. در دوره مي ي شولد، رشد بدن شروع از لحظه
كند  كند اما فقط بدن رشد نمي رشد بدن همچنان ادامه ريدا مي

ادي از جهان اطراف خود بته  هاي زي ك  آگاهي بلكه كودك ك 
شود. ياد  مي هاي يادگيري آشنا با انواع مهارت آورد و دست مي

گران رفتار كند. رس از كودكي، دوران دي گيرد كه چگونه با مي
 نوجواني و جواني و بعد از آنهتا ميانستالي و ستالمندي فترا    

مان شغييرات فراواني در رفتار ما  رسد. در شمام طول زندگي مي
 آوري . اي به دست مي هاي شازه دهد و شجربه مي روي
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نوزادان قدرت يادگيري بسيار ستريعي      از نوزادي شا مدرسه
شوانند بتا دستشتان    گيرند و مي آنها خنديدن را ياد مي دارند.

چيزهايي را بردارند، نگه دارند، روي زمي  غلت بزنند و انواع 
هشتت ستالگي    ماني كته كتودك بته   صداها را در بياورند. ز

 د و در مدرسه درس بخوانتد. كند، بدوِ شواند بازي رسد، مي مي
 شود. شر مي دنياي اطراف او وسيع

 «وم براي كودكان، مترجم مجيد عميقف علالمعار دايره»
 بازي كلمات

 شود؟ بخواني ، چه مي را برعكس «باب  خيس»اگر عبارت * 
 ه  در نانوايي است و ه  نام بندري از بنادر ايران.* 
ه  در بيابان رراكنده است و ه  نام بندري در جنوب ايتران  * 

 است.
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جتانوري   نام چند شهر را بگوييد كه سه حرف اولشتان نتام  * 
 باشد؟
 وجود دارد؟ 9چندشا  111از صفر شا * 
نام رنج قطعه در خودرو كه نام رنج حيتوان استت بگوييتد.    * 

ردرشان كمت    شوانيد از كردن جواب اي  ررسش مي براي ريدا
 بگيريد.

 «پاسخ بازي كلمات را در ماه آينده بخوانيد.»
 لبخند شادمانه

قتار چترا قار »يد  كرد. دوستش ررس كالغي قارقار نمي بچه 
چون درس ما عق  استت، هنتوز   »بچه كالغ گفت   «كني؟ نمي

 «ام. را ياد نگرفته ،ق,صداي 
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   خوب  هايت را بودم كه اگر درس رسرم مگر به شو نگفته»ردر
هايتت ختوب    رس چرا نمره خرم؟ دوچرخه مي بخواني، برايت
ردرجان! وقت »رسر   «كردي؟ سال گذشته چه مي نشد؟ در ي 

 ستواري يتاد   چتون داشتت  دوچرخته    دم درس بختوان  نكر
 «گرفت . مي
 ختان    «دارد؟ ،كليته ,اجازه خان ! آيتا شاكستي   »د  شاگر

ودم شوي روزنامه خواندم كه چرا دارد، خ»شاگرد   «نه.»معل  
 «،ها نارنجي هستند! شاكسي ي كليه,

   ربتط   همي  سؤال بي»معل    «آقا حرف اضافه چيه؟»شاگرد
 «شو!
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 رويتد. و به دانشتگاه ب  ها! خوب درس بخوانيد بچه»   معل» 
وقتي از مدرسه برگشتي، بيا آقا اجازه نه! مادرم گفته »شاگرد  
 «خانه!

    ند شباهت دماسنج با امتحان چيست؟دا آيا كسي مي»معل» 
اگتر بته صتفر برستند، شت ِ آدم را      بله آقا، هتر دو  »شاگرد  

 «لرزانند. مي
 


