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 پيشنهاد من
تابسيتاني و در  دوستان گلم سالم! در سومين ماه از تعطييالت  

ود كنيد؟ در اين مدت، چقدر به دانش خي  گرماي مرداد چه مي
 مربوط دانش به مدرسهكسب »اضافه كرديد؟ شنيدم يكي گفت: 

 «شود! ها هم تا ماه مهر باز نمي است و مدرسه
هياي درسيي ميا     ه، من مخالفم! دانش فقط توي كتاباجاز    

نبان علم نيستند. عليم و دانيش   ها هم زندا زنداني نشده و معلم
تا ييك نمونيه    كن در كنار ما است! باور نكردي؟ گوشجا  همه

 ي ييك  وقت راديو را روشن كني، در بارههر برايت مثال بزنم.
هياي   كنيد. از مكيان   موضوع خوب و جالب برايت صحبت مي

هاي علميي   بي از پيشرفتگويد، خبرهاي خو ديدني ايران مي
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هياي خيوب    كند و برنامه خوب معرفي مي هاي كتاب دهد، مي
 مخصوص تو دارد.

هاي  ل كن. راديو را روشن كن و برنامهبه پيشنهاد من عم لطفاً    
هيا   ساعت به ايين برناميه   را انتخاب كن. هر روز سرِ خوب آن

و ببيين چيه    كن. در پايان تابستان با خيودت فكير كين    گوش
 ،اي. اگر دوست داشتي گرفته وراديالعات خوب و مفيدي از اط

نند براي ميا  دا كني دوستانت نمي مي فكر كه ها را بعضي از آن
 هم تعريف كن.

 «قاصدك»
 رگنجشك پَ
 ها خانه داشت روي درخت

 بچه و آشيانه داشت
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 زد ر، پر، پر، پر ميپَ
 زد ها سر مي به خانه
 خواند: آواز مي

 «جيك و جيك و جيك»
 خورد: دانه مي

 «تيك و تيك و تيك»
 حاال كجاست؟ اينجا نيست
 حيف توي شهر ما نيست

 دنبال آب و باغ و برگ و دونه
 دونه رفته كجا؟ فقط خدا مي

  وقتي كه ديد درختي نيست
 با غصه گفت:
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 پر، ر، گنجشكپَ كالغ»
 منم از اينجا پر پر

 «جاي ديگر رم به مي
 جان جيك و جيك و جيك پرنده

 باره برگردبيا دو
 نازِ قشنگِ مهربان
 بيا دوباره برگرد

 ياريم و آب ميدانه 
 كاريم برات درخت مي

 «مصطفي رحماندوست»
 

 سر و صدا
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 ي همسايه تو خونه
 ي لوس دارن يه بچه

 مامان، باباي بچه
 هميشه سرِ كارن

 مامان بزرگِ پيرش
 مونه كنار اون مي
 بينه تلويزيون مي

 از صبح تا شب تو خونه
 هاش كنم كه گوشخيال 

 يه مقداري سنگينه
 با صداي بلندي

 بينه ون ميتلويزي
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 شون هميشه از خونه
 صداي جيغِ بچه

 روَ تا خونه اين تا هفت
 پيچه تو آسمون مي

 روزي خواد يه دلم مي
 تر برم بگم يواش

 شما چقدر شلوغيد
 شه كر گوشم داره مي

 «آزاده آشيان»
 

 خواد دلم مي
 و كنمرو جار خواد خونه دلم مي
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 بو كنم تميز و خوش
 به گلدونا آب بدم

 هاي نازو پروانه
 روي گال تاب بدم

 خواد هيچ نباشه زباله دلم مي
 ي ما نباشه چاله چاله كوچه
 و مرض ميارن ها مرگ زباله

 رو دوست ندارنها شاديِ بچه
 «شعباني ...اسدا»

 چراغي را كه ايزد برفروزد
قرن پنجم هجري بود.  معروف الخير از عارفانشيخ ابوسعيد ابو

روزي تياجري مبليغ    وي طرفداران و مخالفان بسياري داشت.
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دستور داد با  هزار دينار و مقداري عود براي شيخ فرستاد. شيخ
شاگردان و يارانش تهييه كننيد.   اين پول انواع غذاها را براي 

در حياط و خانقاه روشن كنند و عيود را   هاي بلند بخرند و شمع
 ها برود. ي همسايه بوي خوش آن به خانه بسوزانند تا هم
 ي فرصتي بود تا به او ثابت كنديكي از مخالفان شيخ كه در پ    

اي شييخ! چيه   »، پيش آمد و گفت: چندان هم خداپرست نيست
م در هي  آن همه شمع، داني روشن كردن اين نمي كني؟! مگر مي

 شيخ حالت تعجب و شيرمزده  «روز روشن اسراف و حرام است؟
و دانسيتم. حياال كيه تي     نمي نه، اين را»خود گرفت و گفت: به 
 «هاي شمع را خاموش كن. گويي حرام است، خود شعله مي
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اما شيعله در ريشيش    جلو رفت تا اولين شمع را پُف كندمرد     
و بعد لباس او را به آتش كشيد. به هزار زحمت آتيش را   افتاد

ه، شييخ  و او را نجات دادند. در هميان لح ي   خاموش كردند
آن هير  چراغي را كه ايزد برفروزد،»ابوسعيد جلو آمد و گفت: 

 «كس پف كند، ريشش بسوزد.
و قوانين خداوند عميل   هنگامي كه شخصي بر خالف خواست    

كند و با بندگان ارزشمند خدا به مخالفت برخيزد، براي منع او 
 برند. كار اين مثل را به كار مي از اين

 «رحماندوستگري، مصطفي  فوت كوزه»

 كفش
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كيردم،   هايم روي هم افتياده بيود. هرچيه نگياه ميي      كفش
خيلي ام  قبلي هاي يدم كدام مال پاي راستم است. كفشفهم نمي

هيا ييك    ي راسيت و چيآ آن   قشنگ و بهتر بودند چون گوشه
هياي سيياه بيرا  و     با نقطيه  دوز قرمزرنگ، دوز بود. پينه پينه
دوزهيا از روي   انگار پينه .هايي كه براي پرواز باز شده بود بال

 ي پرواز بودند. من آماده هاي كفش
 ها برايم كوچك شده بود و پايم را اما مدتي بود كه آن كفش    
يدن بيرايم  روي و دو و پياده آورد هايم را درد مي زد، ناخن مي

هيايم را دوسيت داشيتم، چييزي      مشكل شده بود. چون كفش
ن من دستم بنيد بيود و   جه شد چوروز مامان متو گفتم. يك نمي
شيده   را بپوشم، مامان هم ديرش هايم توانستم خودم كفش نمي

را با زحمت زياد پايم كرد،  هايم بود، سريع خم شد و وقتي كفش



 12 

تنگ  ها برايت اين كفش اي و تو ديگر بزرگ شده»وقت گفت:  آن
 «شده. بايد كفش ديگري بخريم.

هيا   كفيش  يم همينفكر كردم حاال كه بزرگ شدم، نبايد بگو    
به همين خياطر   تري داشته باشم. بزرگ خوب است و بايد كفش

هايي را كه  كفش فروشي، روز بعد كه با مامانم رفتيم كفش چند
آنها چسبي بودند و فكر كردم  مامان انتخاب كرد، قبول نكردم.

 هاي چسبي خيلي بچگانه است. كفش
هايم باشد  فشگشتم كه مثل همين ك هايي مي اول دنبال كفش    

ز داشيته  دوز قرم رنگ كرم كه گوشه چآ و راستش پينهيعني به 
هياي پيايين    ي كفش جور كفش نبود و همه باشد. در مغازه اين

رسيد، چسبي بودند. ماميان هيم    ويترين كه قدِ من به آنها مي
اين يكيي  »فت: گ داد و مي من نشان مي مرتب يكي از آنها را به
 «اين قشنگه! اين يكي خيلي راحته. كنم خوب است! من فكر مي
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ه بود، سفيد و نرم بود و هايي كه مامان برايم انتخاب كرد كفش
ي  عكس دو تا خرس بود، درست در گوشيه هاي آن  روي چسب

 راست و چآ آن.
هاي چسبي بپوشم  نبايد كفش ام فكر كردم حاال كه بزرگ شده    

وقيت   كفيش چسيبي خرييده بيودم. آن     اي كاش ييك  ولي
ف بييرون بياييد، ديگير درسيت     ها كه به طر دانستم چسب مي

دوزك و نيه   دارد، نه كفش ام. كفشي كه خريدم، نه گل پوشيده
عالمتي. اين كفش مثل كفش مامان مشكي، ساده و  هيچ چسب و

بود و كمي هم پاشنه داشت. وقتي خيلي  بدون هيچ عكس و بند
ها را پايم  شدار كف دم و مامان قبول كرد، آقاي مغازهاصرار كر

هيا   كفيش  كرد. تق مي هاي مامان تق كفش كرد و راه رفتم، مثل
ست چون خيلي قشينگ  كمي برايم گشاد بود ولي نگفتم گشاد ا

 تر بود. هم قشنگ ام هاي قبلي بود حتي از كفش
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مدم زيرا همه منت ر كفش بيرون آ از فكر كردن به روز خريد    
 ستم كدام مال پاي راستدان نمي هايم را بپوشم ولي كفش بودند

هيا را   وقتي كفش»و كدام مال پاي چآ است. مامان گفته بود: 
مين   «ري، سرشان بايد به هم سالم كننيد. درست كنار هم بگذا

ها گِردِ گِرد  شخيص بدهم چون به ن ر من سرِ كفشتوانستم ت نمي
 بود.
هيا را كنيار هيم     بيرون در منت ر بود. چند بار كفشمامان     

كننيد. ماميان    ي نفهميدم چه جوري به هم سالم ميول گذاشتم
شد. با شنيدن صداي مامان، خيم شيدم و بيه     متوجه مينبايد 

درست پوشيده بودم.  پوشيدم. راحت بود، حتماً سرعت كفشم را
زرگ ديگر ب كنار مامان راه افتادم، دست مامان را نگرفتم چون

بله، »فتم: گ «هايت راحت است؟ كفش»شده بودم. مامان پرسيد: 
 «قشنگ و راحت است.
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 «ستشيان داري؟ هاي قبلي بيشيتر دو  از كفش»مامان گفت:     
هياي قبليي را خيليي دوسيت      ولي كفش»گفت:  «بله.»گفتم: 

مامان گفيت:   «دوزهايش را دوست داشتم. پينه»گفتم:  «داشتي؟
ا را گذاشيتم تيوي كفيشِ    دوزهي  پينه به همين خاطر يكي از»

پاي راستم؟ يعني پايي كه طيرف  »گفتم:  با خودم «راستت. پاي
دارد؟ كفش را درسيت   دست راستم است؟ همان دستم كه النگو

 «پوشيده بودم؟
به من نبود. پاي راستم را  يك لح ه ايستادم. مامان حواسش    

درآوردم و كفش را تكان دادم. چييزي در آن نبيود.    از كفش
از كفش درآوردم و كفشدوزك قرمز، توي كفي  بعد پاي چپم را

 كفشم نشسته بود.
 «افسانه موسوي گرمارودي»
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 ها دنياي قورباغه
ته است. پاي اين حيوان شبيه نشس سنگ قورباغه ساكت زير تخته

قورباغه بيه هير طيرف     است. چشم زيبا و طاليي «دال»حرف 
تيرين صيداي    كوچك جا را زير ن ر دارد و به چرخد و همه مي
دهد. قورباغيه بيا بينيي تينفس      گوش مي طراف خود با دقتا

كند. دهيان او   به خوبي احساس مي كند و بوهاي مختلف را مي
 مثل يك درِ بزرگ است.

كند و به بيدن آنهيا    ها را خشك مي بدن قورباغه فتابآ نور   
اي خنك و  را در گوشه زند. براي همين آنها تمام روز صدمه مي
ها بايد هميشه مرطيوب و   . پوست قورباغهشوند مي نمدار پنهان

گيرنيد و   ز ميان پوستشان اكسيژن هوا را ميي تازه باشد. آنها ا
دنبال شكار  ها به كند، آن كنند. وقتي آفتاب غروب مي ميتنفس 
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توانند با يك جهش سريع، خود را به  روند و هنگام خطر مي مي
 جاي مطمئني برسانند.

كنند، ساكت و بيي حركيت    دا ميوقتي حشره يا كِرمي را پي    
قورباغيه بلنيد و    مانند. زبان منت ر فرصت مناسب مي اي گوشه

گييرد.   ميي  چسبنده است و با يك حركت سريع، شكار خود را
بلعيد. در   دارد و براي همين غذاي خود را ميقورباغه دندان ن

نوبت غيذاهاي متنيوعي    چهار تواند در فصل بهار قورباغه مي
 صل پاييز و زمستان، عالقه زيادي به غذا ندارد.در ف بخورد اما

ها در خشكي  ها در آب و بعضي وقت حيواناتي كه بعضي وقت    
باغيه. آنهيا   قور نام دارند مثيل  «دوزيست»نند، ك زندگي مي

خورنيد اميا    ميي  آور براي گياهان را بسياري از حشرات زيان
ر اي براي حيوانات ديگي  غذاي خوشمزه روز هم ممكن است يك
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هرا »         بشوند. ترجم ز م
 «احمدي

 حيوانات در باغ وحش
د. آنهيا  شيو  نگهيداري ميي   بسياري از حيوانات در باغ وحش

احتياج ندارند به شكار بروند. الزم نيست مراقب دشمنان خيود  
 ند يا صيدمه ببيننيد، پزشيكان مخصيوص    باشند. اگر بيمار شو

يوانيات  وحش نسيبت بيه ح   كنند. كاركنان باغ مي يشانمداوا
مهربان هستند. آنان تا آنجا كه مقدور باشد، شيرايط طبيعيي   

 كنند. ونت حيوانات را برايشان فراهم ميمحل سك
ر آب وجود خرس قطبي استخ به عنوان مثال، براي پنگوئن و    

تواننيد   هايي در اختيار دارند كه مي دارد. بزهاي كوهي صخره
هوا خوب باشد،  د. اگرها درخت دارن بروند. ميمون ها باال از آن
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صيورت   ز النه بيرون بيايند. در غيير ايين  ا توانند حيوانات مي
 ي خود بمانند. توانند در النه مي

 «مترجم نادر حبيبي»

 ي خورشيد خانواده
دنياي ماست به هميين   بخش روشني خورشيد، بسيار درخشان و

ها  چشم آن نگاه كرد چون طور مستقيم به وقت به بايد هيچندليل 
ز آن تر از زمين و بسييار دور ا  بينند. خورشيد بزرگ مي آسيب

سال طول  گردد و گردش آن يك دور خورشيد مي است. زمين به
ين وجود هشت جسم ديگر شبيه زم در من ومۀ شمسي كشد. مي

 ناميم. مي «سياره»ها را  دارند كه آن
زمين يك قمير دارد   مثالً .ها قمرهايي دارند برخي از سياره    
درخشيد چيون بيا نيور      مي همان ماه خودمان است. ماه هك
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 هيا،  سياره و قمرهياي آن  9شود. افزون بر  خورشيد روشن مي
د وجود دارند. اين ي خورشي شمار زيادي از اجسام در خانواده

شود. اگير   مي را هم شامل «دارها دنباله»و  «ها شهاب»خانواده 
كنيد كيه   د، فكر ميها در فضا سفر كني ها يا سياره دور از ستاره

 وزن نداريد. اصالً
 «مترجم حميدرضا گياهي يزدي»

 خطر حيوانات خانگي
انشان آلوده فضله و ده خصوص ممكن است حيوانات خانگي، به

چند بازي كردن، بغل كيردن و نيوازش   به ميكروب باشند. هر
اما  بخش است براي بعضي كودكان لذت كردن حيوانات خانگي
ها به شما منتقل نشود. بهترين  ميكروب آن بايد مراقب باشيد كه

حيوانات خانگي اين است  راه جلوگيري از آلودگي به ميكروب
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شيان   كردن النيه  ها و تميز كه دست خود را پس از تماس با آن
 خوب بشوييد.

محييل تجمييع  پاهييا، موهييا و دهييان حيوانييات خييانگي     
تمياس بيا حيوانيات خيانگي،      هاست. اگير پيس از   ميكروب
هيا بيه شيما منتقيل      هاي آن هايتان را بشوييد، ميكروب دست
 شود. نمي

جيانوران      كنند؟ ها را منتقل مي جانوران چگونه ميكروب
كشيند.   هيا را بيو ميي    اليه ي جانوران ديگر و زب فضله معموالً

هيا،   ي آن د صورت شما را بليسند. اسيد معدهاين، نگذاريبربنا
اطيراف  هاي  ن، ميكروببرايي شماست بنا تر از اسيد معده قوي

هيا   كنيد وليي هميان ميكيروب     ها را بيمار نمي دهانشان آن
آليودگي،   توانند شما را بيمار كنند. پرها و پشم جيانوران،  مي
ها هميشه  كنند. اگرچه گربه ها را جذب مي ميكروب غبار وگردو
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هايشيان پير از   كننيد اميا مو   مي ليسند و تميز خودشان را مي
المعارف چراها ترجمه امير  هداير»   ميكروب است.

 «طالقاني صالحي
 زندگي سالم

 هاي مختلف مبتال شويم، با رعايت بعضي كه به بيماري آنپيش از
زا به بدن جلوگيري  بيماري هاي توان از ورود ميكروب نكات مي

كرد. اگر بدن ما قوي و سالم باشد، كمتر ممكين اسيت بيميار    
 شويم.

 راحتيي  دي را رعايت كنيم، بهر بهداشت فراگ    رعايت بهداشت
براين، با شستن ها در امان بمانيم. بنا توانيم از خطر ميكروب مي
هيا پيس از    از رفتن به دستشويي يا شستن دسيت  ها پس دست
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وده، ميانع ورود ميكيروب بيه بيدن     زدن به چيزهاي آل دست
 شويم. مي
سواري، شناكردن يا  راه رفتن، دويدن، دوچرخه    ت بدنيفعالي
را تندرسيت و سيالم   شيي، بيدن ميا   هياي ورز  ام تمرينانج
هياي بيدن،    د. ورزش كردن موجب سالمتي ماهيچهدار مي نگه

قتي شود. و مي ها ي قلب و محكم ماندن استخوان تقويت ماهيچه
شيود و   تر انجام مي خون در بدن سريع گردشِ كنيم، ورزش مي

 شود. ها موجب تندرستي و سالمت بدن مي ي اين همه
چرب و داراي دانيم كه مصرف غذاهاي پر همه مي    سالمتغذيه 
روي در  ن، براي سالمت ما مضر اسيت. زيياده  قندي فراوا مواد

ي غذايي مضر است. بايد غذاهايي مصرف  خوردن يك نوع ماده
 بدن هستند. كنيم كه داراي مخلوطي از مواد مفيد و مورد نياز
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زمينيي ييا    سيب مانند نان و ها غذاهاي داراي كربوهيدرات    
 دار پروتئينمثل ماست، شير و پنير و غذاهاي  دار چربي غذاهاي

 نوع غذاهاي مفيد هستند. ي اين مثل گوشت و ماهي از جمله
 «كان، ترجمه مجيد عميقالمعارف علوم براي كود دايره»

 چيستم
شكند اما بيه   آن چيست كه اگر از آسمان به زمين بيفتد نمي* 

 شكند؟ محض افتادن در آب مي
آن چيست كه من يكي دارم، تو دوتا، شما سه تا و پسر شيما  * 
 تا؟ شش
 آن چيست كه پايين رفتنش كار دارد، باال آمدنش بار دارد؟* 
يك از اين در و هر آن چيست كه چهاردر دارد، هر درش سه* 

 در. سيدرها 
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هيم   دونيد، بيه   ن كدام برادران هستند كيه هرچيه ميي   آ* 
 رسند؟ نمي
 كه رويش نقره است و زيرش طال؟ آن چيست* 
را بيه   ل توست اما خودت كمتر از هميه، آن آن چيست كه ما* 
سخ       بري؟ مي كار ماه  پا ها در 

 شهريور
 شادي مردادي

 ايت از حيوانات، دُمِ گياوي  روزي يكي از اعضاي انجمن حم
گفيت:  » را كنيدي؟  چرا دم گاو»جا كند. از او پرسيدند: را از
 «كرد. مي ها را اذيت دادن دمش، پشه چون با تكان»
 خيود   بيي »گفت:  «پسرت ركورد شكسته!»مردي گفتند:  به
 «دهم. سته است، من كه پولش را نميشك
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 حييف  »كردند. سير گفت:  مي يك سير و يك پياز با هم دعوا
 «خوردم. كه سيرم، وگرنه تو را مي

 د. يكي ناگهان دريا طوفاني ش كردند سه ديوانه قايقراني مي
 «رويد پايين و قايق را هُل بدهيد.شما دو نفر ب»ها گفت:  از آن

  :ي  مگير شيعله  »دوميي:  « رفته.ام خيلي سر حوصله»اولي
 «يرش را كم نكرده بودي كه سر نره.ز
  :تنيور  »شياگرد:   «ي جهان كجاسيت؟  طهترين نق گرم»معلم

 «نانوايي!
  :احميد:   «د.چاي باش  آن احمد، يك جمله بگو كه در»معلم
 «قوري را آوردم!»
  :به تو  بيستي  تا يك نمره ي امري بگو رضا، يك جمله»معلم

 «بده! بيستي  آقا نمره»رضا:  «بدهم.
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 بود تيرماه بود، چي پاسخ چي
 داس، جوراب، گردو، موي سر، زغال،

 ي لباس، فرغون. توت، نهنگ، گيره


