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 سالم مدرسه
 آمد. سالم مدرسه!دينگ، دينگ! زنگ مدرسه به صدا دردينگ، 

علم و مدير عزيززم! دوسزت خزوبم،    درس! سالم م  سالم كالس
تحصزي،، بزازي و شزادي،     كالسي عزيزم سالم! باز درس وهم

ها در حياط مدرسه شروع شد. مزا   دويدن و سروصداي ما بچه
  از خواب تابستاني بيدار كنيم. دوباره آمديم تا مدرسه را

ي مزا از خزواب    ها و حياط مدرسزه  روز است كه كالس چند    
و مزنمم منتمزر    بيدار شده، دست و صورتش را شسته و مرتب

 ورود پر هياهوي ما است. دوستان خوب و خزامو  مزا يعنزي   
ر اند تا ببينند مزا د  هايشان را تيز كرده ها هم چشم و گو  كتاب

ادار زهزا وفز  هايمان با آن سال جديد تحصيلي چقدر به دوستي
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ماه دوري چقدر دلمان برايشان تنگ شزده  چندهستيم و پس از 
 است.
كزه   ي خدمت به مزا اسزت. مزن    همه چيز در مدرسه آماده    
كنم. در  شماري مي لحمه هاست براي رفتن به كالس باالتر مدت

ي آنهزا را   خواهم همه مي تابستان چيزهاي زيادي ياد گرفتم و
اگر معلزم مهربزانم بمهمزد كزه از     براي دوستانم تعريف كنم. 
ام بسيار خوشزحال   كرده هاي زيادي تعطيالت تابستان، استماده

بينم، خزدا را شزكر    مي شود و من هم وقتي خوشحالي او را مي
 كنم. مي
رديد؟ براي مزن و  اي ك ا از چند ماه تعطيلي، چه استمادهشم    

ويم شز ها بشري تعريف كنيد تا ما هم خوشحال  ساير دوستان بچه
 و دانشمان بيشتر شود.

 «قاصدك»
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 مادر بزرگ
 ي ما پله داره، فراوان خونه

 آنخسته شده مادربزرگم از
 جا نبود ها اين شد پله كاشكي مي

 ي ما اين باال باال نبود خونه
 يه خونه داشتيم با حياط زيبا

 جا اومد به اون مادربزرگم مي
 «نژاد افسانه شعبان»

 گربه
 ي بي ادب يه گربه
 ي ماست ش تو خونهمَهَ

 هه گربه»گه:  مامان مي
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 «براي من معماست!
 جاي همه چيزا رو

 دونه هه خوب مي گربه
 روخوراكياي ما

 خوره دونه دونه مي
 هه با پنجولش گربه
 كنه يخچالو وا مي
 رو خوراكياي خوب
 كنه قشنگ سوا مي
 هه يه وقتايي گربه

 ياد خونه با دوستا  مي
 نبات از اون همه آب
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 مونه پوستا  يفقط م
 ها گربه»گه:  مامان مي
 نبات خورن آب نمي
 گي اي كه تو مي ربهگ

 «نشسته توي چشمات!
 «محمدكاظم مزيناني»

 آسانسور
 يه دوست دارم، مهربونه
 برام مث، يه خواهره

 ي ما شون از خونه خونه
 چند طبقه باالتره

 شون رم به خونه يا من مي
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 مون ياد به خونه يا اون مي
 ره مون مي هصداي خند
 جا تا به آسمون از اين

 فاصله بين ما دوتا
 هاي ساختمونه لهپ

 مون آسانسورِ بزرگ
 رسونه ما رو به هم مي

 «نيا شكوه قاسم»
 تام انگشتي

هزم  اي كا  من »هيزم شكن فقيري آهي كشيد و گمت: روزي 
مزدتي   «ي يك بند انگشت بود. پسري داشتم حتي اگر به اندازه
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ي يك بنزد انگشزت    شد كه واقعا به اندازه بعد او صاحب پسري
 گذاشتند. «تام انگشتي»لي، اسم او را بود. به همين د

ها گذشت و تام همچنان كوچك باقي ماند اما در عزو    سال    
پسري بسيار مهربان و باهو  بود. روزي به مادر  كه خيلزي  

بگذار »پدر برود، گمت:  توانست با گاري دنبال نمي كار داشت و
به نمر غير ممكن بود كه كسي به كوچكيِ تام بتواند  «بروم. من
بگيرد و گاري را هدايت كند اما تام از گاري باال  ي اسب را دهنه

صحبت  توانست با اسب رفت و روي گو  اسب نشست. حاال مي
 كند و به او بگويد از كدام طرف برود.

مه با ديد. ه در حال حركت بود، كسي تام را نميوقتي گاري     
تواند خزود    عجب اسب باهوشي است كه مي»متند: گ مي خود
 خواهد برود. صاحب سيرك، اسب را ديد و  ا ميزتنهايي هرجبه 
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برد، به فكر  مي خواست آن را بخرد اما وقتي فهميد تام اسب را
طالهاي جهان  خريدن او افتاد. پدر تام حاضر نبود او را با تمام

پدر، تو به »ا راضي كرد و گمت: عو  كند. تام باهو  پدر  ر
ي  با ، مرا بمرو  و بقيزه اين پول احتياج داري، پس نگران ن

 «كارها را به من بسپار.
قزدر   از سيرك فرار كرد. آن پدر او را فروخت. كمي بعد تام    

كوچك بود كه كسي او را نديد و متوجه فرار  نشد. وقتي تام 
اي ميان كاه و يونجزه   سيرك فرار كرد، خود  را در طويلهاز 

به طويله  پنهان كرد و خوابش برد. در همين موقع، زن كشاورز
ديد، يك دسته علف برداشت و جلوي گاو  آمد. او كه تام را نمي
جزا   شزد، در شزكم گزاو بزود. در آن     ريخت. وقتي تام بيدار
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شد و علف بزه داخلزش ريختزه     اي بود كه گاهي باز مي دريچه
 شد. مي
بزس  »رو شده فرياد كشزيد:   يد با چه مشكلي روبهتام كه فهم    

زن كشزاورز كزه خيلزي     «كنيد. يشما داريد مرا خرد م كنيد!
گاو با من حزرف  »  دويد و گمت: ترسيده بود، به طرف همسر

صداي عجيب را شنيد، فكر كرد گاو  كشاورز وقتي اين «زند. مي
ون ا  را بير و دل و روده جادو شده است. گاو بيچاره را كشت

 ريخت.
هاي گاو را بلعيد. تام كه حاال در شكم گرگ  گرگي دل و روده    

چون يك عالمزه خزوراكيِ    بود، به گرگ گمت كه به كلبه برود
اعت كرد، تزام  مزه منتمر  است. گرگ شكمو از صدا اطخوش

وقتي به كلبه  ي خودشان راهنمايي كرد. گرگ را به سمت خانه
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ادر  را متوجه كرد و آنها هزم  صدا پدر و مرسيدند، تام با سرو
از شكم گرگ بيرون آوردند. پزدر تزام    گرگ را كشتند و تام را

بدهنزد، ديگزر تزو را    اگر تمام طالهاي جهان را به من »گمت: 
 وقت هم اين كار را نكرد. هيچ «نخواهم فروخت.

 «ترجمه محمد شمس»
 انار خندان
شسته بودم، جا را فرا گرفته بود. در اتاق روي تختم ن سكوت همه
رسزيد. بعيزي    هنگ منمم تيك تيك ساعت به گو  ميفقط آ

گشت و  ز ظهر، خسته از كار به خانه برميروزها كه مامان بعد ا
مانزدم. خزواب    مزي  صدا در اتاقمسرو خوابيد، من بايد بي مي

رفتم  ي وقتي پاورچين به سراغ يخچال ميمامان سبك بود و حت
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پريد و با اوقزات   ز خواب ميمامان ا تا يواشكي شكالت بردارم،
 «عت بخوابم!اميد، باز هم نگذاشتي نيم سا»گمت:  تلخي مي

گمزتم   رفته بود. هر بار كه به مامان ميام حسابي سر  حوصله    
هايزت را   پسرم بزرو درس »داد:  ام سر رفته، جواب مي حوصله
بار بايزد  هايم را نوشزته بزودم، مگزر چنزد     مشق «مرور كن.
كردم!؟ كنار پنجره ايستادم و به باغچزه   مي رهايم را مرو درس

مامان ساكت بزود و آرام نمزس   خاطر  نگاه كردم. باغچه هم به
كشيد. روي درخت بلند باغچه، چند انزار نشسزته بودنزد.     مي

انارها هنوز كوچك بودند. در بين آنها چشمم به انزار درشزتي   
 باالترين شاخه آويزان بود. افتاد كه روي

هزايش از الي پوسزت تزرك     خنديزد و دانزه   ميانار قرمز     
تزي نزور   وق ا  دلزم را بزرد.   شد. خنده ا  ديده مي خورده
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تابيزد،   هاي درخت بزه انزار مزي    خورشيد از ميان شاخ و برگ
زدند. به نمرم خيلي خوشمزه  مي هايش مث، مرواريد برق دانه

 خواستم. آمد! آن انار را مي
ز اتاق بيزرون  م و سريع اديگر نتوانستم جلوي خودم را بگير    

ها را دوتا يكي پايين رفتم. انار خنزدان آن   دويدم. از هولم پله
ي انارهزا   . جلو رفتم و نگاهش كزردم. از همزه  باال نشسته بود

بار باال ود. آب دهانم را قورت دادم و چندتر ب تر و پرآب درشت
دور و بزرم نگزاه    رسيد. بزه  و پايين پريدم. دستم به شاخه نمي

را  ي حياط افتاده بزود. آن  گوشه ي پالستيكي م. چهار پايهكرد
برداشتم و زير پايم گذاشتم. روي چهارپايه رفتم اما هرچه تال  

 كردم، دستم به انار نرسيد.



 14 

را  زدنزد. بايزد آن   هاي درشت آن به من چشمك مزي  دانه    
و نمزك   كزردم  ي چينزي دانزه مزي    چيدم، بعد در كاسه مي
حيزاط،   ي فكر كردم، از گوشزه  دم. كميخور پاشيدم و مي مي

ي درخت را بزا آن تكزان دادم.    چوب بلندي برداشتم و شاخه
 ي شزاخه  هاي درخت روي سرم ريختند اما انار محكم بزه  برگ

 خواست از آن جدا شود! درخت چسبيده بود. انگار دلش نمي
تم و به طرف انار سنگ از باغچه برداش حرصم گرفته بود. چند    

ي  جزا لبزه   فايده بود! خسته شده بودم، همان پرتاب كردم. بي
خ از شاخه آويزان بود ام شده بود. انار سر باغچه نشستم. گرسنه

كجي كردم و رويم  خنديد. لجم گرفت، به انار دهن و به من مي
 را برگرداندم.
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د، ش ي افتاد روي سرم! واي! باورم نمييك دفعه تاالب، چيز    
فتاده و هزار دانه شده انار قرمز و خندان من بود كه از آن باال ا

هزا، روي   هاي سزرخش تزوي باغچزه، روي گلزدان     بود. دانه
 موزاييك كف حياط پخش شده بودند!

 «قوند مريم قلعه»
 درد دلِ يك كيف
آموز سر به هوا سالم! چند ماهي بود كزه از   صاحب من، دانش

 يادم نرفته كه در سال مان بودم.دست اذيت و آزارهاي تو در ا
ي خزوبي در مدرسزه    تحصيلي هروقت شاد بزودي يزا نمزره   

 اي پزرت  ، مزرا بزه گوشزه   رسزيدي  مي گرفتي، به خانه كه مي
كرده و به خزاطر نمزرات    گوشيوقت هم كه بازيكردي. هر مي

 رت  زرا پزي بودي، باز هم مزانزعصب ت وزناراح پايين درسي
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 رفتي. كردي و مي مي
خواهم كمي با مزن   درسي شروع شده و از تو مي ل جديدِاس    

ها و  و در شادي باشي. من دوست خوبي براي تو هستم تر مهربان
همراهت هستم. پس تو هم با من دوست با   هايت در مدرسه غم

هزا در كنزارت    ه من توجه كن زيرا دوست دارم سالو اندكي ب
 هايت را ببينم. باشم و موفقيت

 «ات، كيف مدرسه هدوست دل شكست»
 چند پرسش علمي

برخي از پرندگان به دليز،      كنند؟ چرا پرندگان مهاجرت مي
ور هسزتند از جزايي   سرد و گرم شدن محيط زندگي خود مجب

از پرندگان در  جاي ديگر مهاجرت كنند. ارتماعي كه هر گروه به
هنگام مهاجرت از سطح زمين دارند متمزاوت اسزت. غازهزاي    
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كنند  يلومتري باالي سطح زمين پرواز ميك 9ع وحشي در ارتما
كمبود اكسيژن و سرماي كه اگر انسان برود، به علت  يعني جايي
 زند. شديد يخ مي

بله، پرندگاني    خوار هستند؟چيز گروهي از پرندگان، همه آيا
 ها ها و ميوه و مرغ خانگي، هم حشرات و هم دانهمانند گنجشك 

 خورند. را مي
جغدها، ساعات روز را روي     د؟كنن شكار ميجغدها چه موقع 

جزا را   نشينند و با چشمان درشت خود، همه ي درخت مي شاخه
روند. جغد حس شزنوايي بسزيار    به شكار مي ها بينند و شب مي

 قوي دارد.
 خورند اما گاهي هم به  ها دانه مي زاغ    ها چيست؟ غذاي زاغ

 . دزدند ا مير روند و تخم آنها ي پرندگان ديگر مي النه
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زدن سريع و  اين پرنده با نوك    سازد؟ داركوب چگونه النه مي
سازد و حشراتي  ي خود را مي ي درختان، النه سرهم به تنه پشت
 خورد. كه زير پوست درختان هستند ميرا 

خوار عقاب و جغد گوشزت     كدام پرندگان، گوشتخوار هستند؟
شزرات را شزكار   ان كوچك، مار و حهستند. آنها مو ، پرندگ

 خورند. كنند و مي مي
 «محمود ميرزايي»

 ي زباله در باره
هزاي   و زايدي هستند كه در اثزر فعاليزت   ها، مواد جامد زباله

آيند. در  صرف چيزهاي مختلف به وجود ميها و م روزانه انسان
ي، ي مزواد غزذاي   باقي مانده ها مواد مختلمي مانند ميان زباله

 شود. فت ميكاغذ، شيشه و پالستيك يا
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ها موادي هستند كه زماني براي ما ارزشزمند و مميزد    زباله    
بودند و اكنون پس از مصرف، به مواد زايد و بي مصرف تبزدي،  

ها را از مح، زندگي و محيط زيسزت   زبالهي ما بايد  همهشدند.
 آنها را در مح، مناسب دفع كنيم. خود دور و
متي مزا  يست براي سزال ها در محيط ز تجمع زباله    دفع زباله

هزا و   ها مح، تجمع انواع ميكروب مير و خطرناك است. زباله
تواننزد در درون   مي زا هستند. اين موجودات موجودات بيماري

 ها زندگي و رشد كنند. زباله
بايد آنها ها،  به وسيله ي زباله براي پيشگيري از ايجاد بيماري    

ناسب دفزع كنزيم.   جاي م آوري و در را به رو  بهداشتي جمع
تال  كنيم مح، زندگي خود را پاك و تميزز نگزه    همواره بايد
 داريم.

 «فاطمه آرتا، محمدرضا رمضانيان»
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 زمين و هواي اطرافش
روي سزطح آن زنزدگي    شك، زمين مانند يك توپ است كه ما

دارد. اگزر   مي جاذبه، ما را بر سطح زمين نگه كنيم. نيروي مي
شديم.  زمين كنده و به فيا پرتاب مياز  اين نيرو وجود نداشت،

ن بزاز  اگر شما سنگي را به باال پرتاب كنيد، به سرعت بزه زمزي  
بزه   ي زمين )گرانش(، سنگ را خواهد گشت چون نيروي جاذبه

 كند. كشد و از دور شدن آن جلوگيري مي د ميطرف خو
هواي اطراف ما از گازهايي تشكي، شده است. اگر شما دست     

كنيد اما هزوا در   مي دهيد، حركت هوا را احساس خود را تكان
ماعزات  باالي زمين تا ارتماع خاصي وجود دارد. هرچه بزه ارت 

 شود. باالتر برويد، هوا كمتر مي
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 جزا  قدري رقيق است كه در آن ها، هوا به باالي برخي از كوه    
هزيچ   د. در فياي خارج از زمين، تقريبزا توانيد نمس بكشي نمي
نوردان در ارتماعات خيلزي  كوه اين،ارد. بنابروجود ند هوايي

 باال به ماسك اكسيژن نياز دارند.
 «يزدي مترجم حميدرضا گياهي»

 درمان ميخچه
شستن و خشك كردن پاها ممكن است براي درمزان آلزودگي   

توانيزد از   مي قارچي كافي باشد ولي اگر ميخچه درمان نشد،
ريد و اسزتماده  هاي مخصوص درمان قارچ را بگي داروخانه، كرم

 كنيد. ميخچه، نوعي قارچ و مشكلي قاب، ح، است.
عمونت »ت بدن به قارچ به مح، آلودگي پوس    عمونت قارچي
 زرنگ  زرمزي ق هزلك گويند. كچلي از يك مي «ليچَقارچي يا كَ
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شزود و يزك    پوست وسط لكه، خوب مي شود. كوچك آغاز مي
 گذارد. اي ميجخار  دارد بر لس مانند كه معموالًي ف حلقه

شود ولي  مبتال كچلي به هاي مختلف پوستتان ممكن است قسمت
ا، گردن، پوسزت سزر و   ها، بازوه اين بيماري معموال روي دست

شود. كچلي بسيار واگيردار است ولي با استماده  سينه ديده مي
 شود. عي كرم مخصوص، به راحتي درمان مياز نو
 «حي طالقانيچراها، ترجمه امير صالالمعارف  دايره»

 چيست اين چيست آن
ريشزه دارد،   شير برايش مميد اسزت  برف نيست، سميد است ◄

 بگو، بگو كه سخت نيست درخت نيست
ريشه  با اين كه بوته نيستم آهو و بلب، دارم شبيه دشت و باغم ◄

 دارم، گ، دارم
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دنيزا   وقتزي نباشزه   هم چپ و هم راسزت  يكي نه، دوتاست ◄
 صداست بي
 شيرين و خوشه خوشزه  دلش سمته و چوبي نوبيي ج يه ميوه ◄

 هميشه مشكي پوشه
 ذاري زيزر سزر   مزي  ر و پنبهدلش از پَ دلش گرم، دلش نرم ◄

 جمعه و شنبه
 رفته با كله توي گِ، گِرد و خِپِ، لُپ قرمزي خاله قِزي ◄
يه  چروكه پيراهنش زن نخودچي شده خانم چي شده شيرين ◄

 دُم داره دامنش
 اه، فرنگم رد و قشنگمگِ من سرخ رنگم ◄

 «ها را در ماه آبان بخوانيد پاسخ»
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 لبخند مهر
  :نصزف شزب بزا مشزت      ي ما ساعت دوي اين همسايه»رضا
هزاي مزردم    عجب آدم»علي:  «ي ما! خانه كوبيد به ديوار مي
نزه!  »رضزا:   «نگذاشتند بخوابيزد؟  شوند. حتماً ري پيدا ميآزا

 «كردم! رين ميواب نبودم! داشتم شيپور تمخوشبختانه خ
  :آيد، چه دنزداني اسزت؟   درمي آخرين دنداني كه»معلم» 

 «اجازه آقا! دندان مصنوعي!»حسن: 
  :كه در عمزرت انجزام دادي، چزه     ترين كاري سخت»اولي
آخه »دومي:  «چرا؟»اولي:  «دان!پر كردن نمك» دومي:«بود؟
 «هايش خيلي ريز است! سوراخ

  :خزورد!  درد صبحانه نمزي  هدو چيز را نام ببر كه ب»معلم» 
 «ناهار و شام.»شاگرد: 
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  :دومزي:   «خوره؟ اگر گمتي مار به درد چه جايي مي»اولي
 «توي كتابخانه كه هي بگويد: هيس!»
  :هم چون شما بزه  خواهم استعما بد آقاي رئيس! مي»كارمند

ي كليدهايم را به تزو   ولي من همه»رئيس:  «من اعتماد نداريد.
ها گاوصندوقتان را  كدام از آن بله، ولي هيچ»د: كارمن« سپردم.
 «باز نكرد!

 نه! »دومي:  «شوند؟ به نمر تو مارها هم عصباني مي: »اولي
 «خونسرد هستند. چون
 هاي آن چيست شهريور پاسخ

زالك، حجاب، توپ،  زال سوار، مور، رخهچشم، دوچرخه و دوچ
 رنده، رُل.

 


