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 يك راه تشكر از خدا
شغغول در  و مدرسغه   دانم كه سخت م سالم! مي دوست خوبم

 هايت به موفقيت كامغل  ي در  ر همهكني د هستي و تالش مي
 آموز بغودن، يغك ع غو    رسي اما يادت باشد عالوه بر دانشب

بان بروي ات هم هستي. گاهي بايد به سراغ مامان مهر خانواده
به او بگويي كه آماده همكاري و كمك  «خسته نباشيد»تن و با گف

خود بروي و اگر آنان  به او هستي. بعد به سراغ خواهر و برادر
 كمكي الزم داشتند، همراه و يارشان باشي.

رگشت، به استقبالش بروي ب وقتي كه باباي زحمتكش به خانه    
روز بسغيار كغار   كه براي آرامش و آسغايش تغو هغر    و از اين

از هاي تشغكر   كار، يكي از راه آفرين! اين تشكر كني.كند، يم
 خدا هم هست!  

 «قاصدك»
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 گربه و هاپو
 مادرِ گربه كوچولو
 داد به او چيزهايي ياد مي

 مامان پيشي»گفت:  به او مي
 شي از خيابون كه رد مي
 بايد چشاتو وا كني

 به راست و چپ نگاه كني
 كه خط كشي نداشت جايي
 اشتراه خط خطي ند يك

 ها از اون محل رد نشي
 لشي چالق و شَ يه وقت مي
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 آد هاپو با ماشين مي هاپ
 با سرعتِ خيلي زياد

 گيره رو زير مييهو تو
 «ره ده، فوري در مي گاز مي

 «اسدا... شعباني»
 اولِ آشغاله «آ»
 اول آشغاله «آ»

 يعني همون زباله
 همون كه خاله سوسكه
 از ديدنش خوشحاله
 مگس و پشه رقيبند
 تو خوردن آشغاال



 1 

 تر از اونا هست زرنگ
 موش موشك ناقال

 سوسك و مگس بدونند
 ما آشغالي نداريم
 آشغاال را با كيسه

 ذاريم مون مي سرِ كوچه
 نكنه يه وقت بريزه
 آشغالي از تو كيسه
 گربه سياهه از راه

 ليسه رسه زود مي مي
 گه سهم من كو؟ سگ مي
 گه به من چه! گربه مي
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 هكيسه اگه باز باش
 پيچه تو كوچه بوش مي

 گربه و موش بدونند
 ما آشغالي نداريم
 آشغاالمونو هر شب

 ذاريم مون مي سر كوچه
 «نيا شكوه قاسم»

 آشِ نخورده
 ي بيكار، لب حوض بود گربه

 انداخت به احسا  آب چنگ مي
 بندِ دل ماهيِ من پاره شد

 ي ريز حباب تا دانه شد دوسه
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 گربه مرا ديد و به وقت فرار
 نگ شدبه ديوار سرش، مَ خورد

 پاي چپش هم به لب خيس حوض
 نگ شدشب لَ رد و براي دو سهخو
 ي بيچاره چه دردي كشيد گربه
 «آشِ نخورده، دهنِ سوخته»

 مادر من گفت: ولي طفلكي
 در  از اين حادثه آموخته

سي اسغت  گناهي ك نخورده و دهان سوخته، اشاره به بي آشِ    
 اي پرداخته است. كه خالفي نكرده ولي جريمه

 «مريم اسالمي»
 



 8 

 آوازخوان شاه
اه از خواند. شغ  ، مردي بود كه براي شاهي آواز ميها پيش سال

شغد. روزي شغاه از آوازخغوان     آوازهاي او شاد و سرگرم مي
را  خواهم تو ديگر نمي برو و از برابر من دور شو،»رنجيد و گفت: 

را بغا  ند روزي آوازخوان از پيش شاه رفت و تنها شد. چ «ببينم!
كه تصميم گرفت كاري كند تا شاه، او  دوري از شاه گذراند تا اين

 دوباره بتواند آوازخوان او شود. را بپذيرد و
 اي رفت و با صداي دليل دور از چشم ديگران به كلبه به همين    

كار  بعد صداي خر را در آورد. از اين بلند صداي سگ در آورد.
كغم   زوزه كشيد. مدتي گذشت و كم ها خسته شد، مثل گرگ كه

گرفغت.   صداي جانوران گوناگون در دهان مرد آوازخوان جا
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 كغرد و كمتغر كسغي    را تقليد مي حاال ديگر او صداي جانوران
در  صدا، صداي يك آدم است. وقتي آوازخغوان  فهميد آن مي

ها خود را به ديوار قصر رساند و  كار خود توانا شد، شبي از شب
صداي خر در آورد. سربازان شغاه اول تعجغب    از پشت ديوار

 كردند و بعد با شمشير به سوي ديوار دويدند.
آيند فغرار   سوي او مي كه به آوازخوان وقتي سربازان را ديد    

شغتند،  اي وارد باغ قصر شد. سربازان هرچغه گ  از گوشه كرد و
سگي را شغنيدند.   واق بار صداي واق اثري از خر نديدند اما اين

وي صدا دويدند تا سگ را از باغ بيغرون كننغد كغه مغرد     س به
آوازخوان خود را نزديك اتاق شاه رساند. سربازان با شمشير به 
دنبال يك سگ بودند كه ناگهان از نزديك اتغاق شغاه، صغداي    

 سوي اتاق شاه دويدند   با عجله به بار ي گرگ شنيدند. اين زوزه
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 كه مرد آوازخوان را ديدند.
بردند. شاه با ديدن او گفغت:   گير كردند و پيش شاهاو را دست    
يغك   «كني؟ ون نكرده بودم؟ اينجا چه ميرا از قصر بيرتو مگر»

خود درآورد  قربان! او صداي سگ، خر و گرگ از» سرباز گفت:
شغنيد،   را شاه تا ايغن  «سو كشاند. سو و آن ي ما را به اين و همه

اين صداها  است؟ چراكاري   اين چه بينوا!»بلند خنديد و گفت: 
 «آوري؟ را از خود درمي

كه مرا از خود رانديغد، از   يقربان، از روز»آوازخوان گفت:     
شاه از اين  «ام. ام و خر و سگ و گرگ شده آمدهشكل انسان در 

سخن مرد آوازخوان بسيار خنديد و او را بخشيد. آوازخوان به 
 شت.قصر شاه باز گبهاي حيوان شدن خود، دوباره به 

 «محمد ميركياني»
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 اي از پيامبر قصه
مرد مسلمان، غذا را جلوي خودش گذاشت و مشغول خغوردن  

بگويغد. او   «ا... بسغم » شد. يادش رفت كه قبل از خوردن غذا
روز  اما آن خوردن بايد نام خدا را ببردغذا دانست كه موقع مي

شايد خيلي گرسنه بود و به همين علغت يغادش    فراموش كرد.
آفريغده   ي غذاها را خدا زبان بياورد. همه خدا را بر رفت نام

كند، انگار  ذا را با نام خدا آغاز مياست. وقتي كسي خوردن غ
اي و از  اين غذا را تو به مغن داده  گويد كه اي خدا! به خدا مي
هغارم را  ي دوم و سوم و چ كنم. مرد مسلمان، لقمه تو تشكر مي

كي يكغي خغورد.   هم ي هاي بعد را هم در دهان گذاشت و لقمه
دهغان   شد. آخغرين لقمغه را كغه در    غذايش داشت تمام مي

 را نگفته است. گذاشت، يادش آمد كه نام خدا
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  ا...، هغم بغراي اول   بسم» پيش از خوردن آخرين لقمه گفت:    
مغرد را   خوردن آن( غذا9پيامبر ) «براي آخر غذا. غذا و هم

ام خدا را بيان كغرد،  زير نظر داشت. وقتي ديد كه او باالخره ن
فتن زد و با اين لبخند، به همه فهماند كه گ خوشحال شد و لبخند

گغاه   آن ي غذا هم خوب اسغت.  نام خدا حتي در آخرين لقمه
 مرد نغام   كه اين تا زماني»( به يارانش فرمود: 9رسول خدا )

بغود و همغراه او غغذا     خدا را نگفته بود، شغيطان شغريك او  
هرچه خغورده   م خدا را بيان كرد، شيطانخورد اما وقتي نا مي

 «رد.بود، باال آو
زم اسغت. در  كغاري، خغوب و ال  در اول هر «ا... بسم»گفتن     

هرگغز گفغتن   »( آمغده اسغت:   :صغادق )  حديثي از امغام 
 «الرحيم را ترك نكن. الرحمنا... بسم
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هر كار مهمي كه »مده است: ( نيز آ9در حديثي از پيامبر )    
ي كامغل   آغغاز نشغود، بغه نتيجغه     الرحيم رحمنالا... با بسم
 «د.رس نمي
گاه فردي از شيعيان ما كار خود را »( فرمود: :صادق ) امام    
كند و به همين خاطر، خغدا   نمي الرحيم آغاز الرحمنا... بسم با

 سازد تغا او را بغه شغكر و    مي او را به ناراحتي و رنجي گرفتار
 «ستايش خدا توجه دهد.

الغرحيم   ا...الغرحمن  كارهايي كه خوب است با بسم ي از بع    
گرفتن، بيرون رفتن از خانغه، وارد  : وضوعبارتند از  شودآغاز 

شدن به خانه، آب نوشيدن، لبا  پوشيدن، كفغش پغا كغردن،    
خوابيدن، مشق نوشتن، رفتن بغه مسغافرت، نوشغتن كتغاب و     

 مطالعه.
 «رضا حيدري ابهري غالم»
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 سرنوشت شهاب
گردنغد.   زمين در مسيري به دور خورشغيد مغي   ها مانند شهاب

چون بسغيار   ها را ببينيم توانيم آن ا نميوقتي در ف ا هستند، م
بينيم كغه در بخغش    گامي ميها را فقط هن . آنهستند  كوچك
 كننغد و بغر اثغر اصغطكاك، داغ     مغي  وِ زمين حركتباالي جَ
متوجغه   شوند. اگر شما الستيك دوچرخه را باد كرده باشيد، مي

شود  چون هواي درونش فشرده مي شود شديد كه تلمبه گرم مي
تلمبه را گغرم   شود. اين اصطكاك است كه اد ميو اصطكاك ايج

ا سرعت به بخش بااليي جغو وارد  اي كوچك كه ب كند. ذره مي
شود. در نتيجه، آتغش   ود، بر اثر اصطكاك با هوا گرم ميش مي
 بينيم. را ميهنگام است كه شهاب  آن سوزد و گيرد و مي مي

 «حميدرضا گياهي يزدي»
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 بازيافت زباله
زيست عالوه بر آلودگي، افزايش توليد و تجمع زباله در محيط 

اين بايد همواره برشود. بنا مي شدن محيط اطراف ما شتسبب ز
ارزشغي  ها مواد با كمتر زباله باشيم. در ميان زبالهبه فكر توليد 
هزينه و وقت زيادي صغرف   ها شوند كه براي توليد آن يافت مي

 زباله هسغتند دور  ها را تنها به اين دليل كه اگر آن شده است و
يم. بسياري از اجزاي زبالغه  ا بريزيم، اشتباه بزرگي مرتكب شده

جديغد   كاالها و اشياي ،ها توان بازيافت كرد يعني از آن را مي
 قرار داد. ساخت و دوباره مورد استفاده

را بازيافت كنيم، بايغد همغواره    ها م زبالهكه بتواني براي اين    
از آساني بازيافت شوند. استفاده  به كاالهايي را انتخاب كنيم كه
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كند و توليد  ف، انجام بازيافت را غير ممكن ميبار مصر مواد يك
ها از يكديگر، سرعت  دهد. جدا كردن زباله زباله را افزايش مي

ها بدون جغدا   ت زبالهدهد. بازياف مي ها را افزايش بازيافت آن
 ممكن است. براي مثال، اگر هنگغام بازيافغت  ها غير كردن آن
هاي كاغغذي مخلغو     زباله هايي از جنس شيشه با مواد، زباله

 شود. ها سخت و يا غير ممكن مي باشند، بازيافت آن
هايي  زباله خوبي انجام شود، باز هم به بازيافت زباله حتي اگر    

مانند و  مي طوالني در محيط زيست باقيهستند كه براي مدتي 
گونغه   بهترين كاري كه ما در مغورد ايغن   قابل بازيافت نيستند.

 ها است. توانيم انجام دهيم، كاهش توليد آن ها مي زباله
 توان مقدار زباله را كم كرد: مي با انجام چند كار ساده    
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ده بار مصرف كمتر استفايك كه امكان دارد، از ظروف تا جايي* 
 كنيم.
به مقدار الزم مواد غذايي تهيه كنيم تا مجبور به دور ريختن * 

 غذاهاي اضافي نباشيم.
بنغدي   ب كنيم كه بستههمواره كاالهايي را براي مصرف انتخا* 

 ساده دارند.
 «فاطمه آرتا، محمدرضا رمضانيان»

 انگيز چراهاي شگفت
است ي چربي  كوهان شتر، ذخيره    چرا شترها كوهان دارند؟

كغه چيغزي    روز بدون اين11 دهد بيش از امكان مي كه به شتر
كوهان دارد و يا بياشامد، زنده بماند. شتر دوكوهانه، دو بخورد

 كند. كه آب و غذا كمياب است زندگي مي در بيابان يعني جايي
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اي بغا ارزش   بيني بلند فيل، وسيله    چرا فيل، خرطوم دارد؟
ها  تواند برگ نام دارد، مي «ومخرط»فيل با اين بيني كه  است.
هاي بلند بچيند و بخورد. او با خرطومش، آب به  از سرشاخه را

كغردن  ها بغا نزديغك    شود. فيل زند و خنك مي مي بدن خود
خرطوم فيل، كمي شبيه  كنند. خرطومشان به همديگر سالم مي

تواند اشيايي به  كند. فيل با انتهاي خرطومش مي دست عمل مي
 كمه را بگيرد.كوچكي يك د

 زرافه با گغردن بلنغد خغود،       چرا گردن زرافه بلند است؟
دارند و كمتغر  هايي را كه در نوك درختان قرار  تواند برگ مي

بخورد. هيچ جانوري به  آساني جدا كند و در دستر  هستند، به
هغا   تواند آن آساني مي اما زرافه به دسترسي ندارد ها اين برگ
 را بخورد.
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ي پلنغگ  خال پوست خال    لنگ، خال خال است؟چرا پوست پ
است. بغه ايغن    روشنو هاي سايه هاي گياهان شبيه لكه زير برگ

تواند در ميان درختان جنگل و بيشه پنهان شود  مي ترتيب، پلنگ
 و طعمه خود را غافلگير و شكار كند.

 «ترجمه رؤيا خويي»
 زگيل و تب خال

شود. عامل  ايجاد مي در دست و پا زگيل، زخمي است كه معموالً
هاي روي پوسغت   ها وارد اليه كرَويروسي است كه از راه تَ آن،
كند. ويرو  اين نوع زگيل،  آنجا را پوسته پوسته مي شود و مي

و جاهاي مختلف  آساني به افراد ديگر بسيار واگيردار است و به
كند. اگر اين نوع زگيل به موقغع درمغان    بدن فرد سرايت مي

 است باعث ناراحتي شخص شود.نشود، ممكن 
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زگيل، نوعي ويرو  است كه  خال هم مانند عامل تب    خال تب
ن خال چندين ميليو كند. هر تب ي رويي پوست حمله مي اليه به

شغوند و   پوست مي ها وارد ويرو  دارد. بع ي از اين ويرو 
كه يك يا چند  ها، قبل از اين كنند. اين ويرو  مي شما را آلوده

ماننغد.   پوست ميايجاد كنند، گاهي چندين ماه داخل  خال تب
 ها يغا صغورت ظغاهر    ها به صورت ناگهاني روي دست خال تب
خود درمان  خود به د. اين ويرو  مسري نيست و معموالًشون مي
 رود فقط ممكن است مدتي طول بكشد. و از بين مي شود مي

ن گوناگوني بغراي درمغا   هاي مرِكِ    درمان زگيل و تب خال
هاي پوسغت   ها سلول كرمخال و زگيل وجود دارد. بع ي از  تب

ز پوست جدا شود. اگر زگيل كُشند تا زگيل ا مي اطراف زگيل را
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ترتيب از پوست جدا نشد، پزشك با منجمد كردن آن يا با   اين به
 برد. را از بين مي ستفاده از ليزر، آنا

 «طالقاني معارف چراها، امير صالحيال دايره»
 ي فوتبال خچهتاري

ي فوتبال را بخواني، از خغودت   ريخچهكه داستان تا قبل از اين
هغايي    داستان را بخوان و سپس يادداشتچند سؤال بكن. حاال

ها پاسخ بدهي. بغراي   ها به سؤال تهيه كن تا بتواني به كمك آن
 بازي از كجا آمده است؟ تواني از خود بپرسي: اين مثال، مي

فوتبال، يك بازي بسيار قغديمي اسغت.   بازي     بازي قديمي
كردند امغا در آن   مي مردم از هزاران سال پيش، فوتبال بازي

اين، برراي اين بازي وجود نداشت. بنغا ها قوانين خاصي ب زمان
متفغاوت بغود. فوتبغال در اواسغط     بازي هر نفر بغا ديگغري   
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ن ورزش مشهوري شده بود امغا  نوزدهم ميالدي در انگلستا قرن
كس قوانين مخصوص خودش را قبغول  ن هنوز هم هرزما در آن
 داشت.

تشغكيل شغد تغا قغوانين      فدراسيون فوتبال 1863در سال     
تدوين شود. فدراسغيون فوتبغال،   استاندارد مربو  به فوتبال 

پراني و ضربه را در طول بازي ممنغوع كغرد. فدراسغيون    لگد
زدنغد خواسغت    فوتبال از كساني كه در فوتبال به هم لگد مغي 

 اين تصميم فدراسيون فوتبغال،  كار با هم بازي كنند. جاي اين به
 درست شود! «راگبي»نام  اعث شد بازي جديدي بهب
بغان اجغازه    بازيكن دارد و فقغط دروازه  11ال، هاي فوتب تيم    

كنغد از وارد   بان سعي مغي  با دست بگيرد. دروازهدارد توپ را 
ي افراد بايد  بقيهاش جلوگيري كند.  به دروازه شدن توپ حريف
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زدن به توپ بغراي   بازي، ضربه با پا به توپ ضربه بزنند. هدف از
در پايان بازي، بيشترين  زدن و امتياز گرفتن است. تيمي كه گل

 ي حريف كند، برنده است. دروازهگل را وارد 
 «شهرزاد احمدزاده»

 چيستم
 بينيم؟ را نمي شه پيش روي ما است اما آنآن چيست كه همي ◄
آن چيست كه آسمانش سبز است و شهرش قرمز و مردمانش  ◄

 سياه؟
 شود؟ تر مي چينيم، بزرگ مي را آن چيست كه هرچه آن ◄
را برداريم، يكغي از   چه شهري است كه اگر حرف اولش  آن ◄
 شود؟ هاي هندسي مي شكل
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هغم   دهيغد و آن  راحتي قورتش مغي  آن چيست كه شما به ◄
 ؟دهد راحتي، شما را قورت مي به

 ها را در ماه آذر بخوانيد پاسخ
 هاي فلفلي لطيفه

  :در »معلغم:   «تا آقا. پنج» شاگرد: «چند انگشت داري؟»معلم
اگر چهار دست داشتي، »معلم:  «تا آقا. ده»شاگرد:  «دو دستت؟

ميمغون   وقت ميمون بودم و آن»شاگرد:  «چند انگشت داشتي؟
 «داند! هم كه در  حساب نمي

  :كني،  ي ميادب باز هاي بي بچه ه در كوچه باتو هميش»مادر
هغاي بغا ادب    ايد با بچهب كنم كه فقط از امروز به تو اخطار مي

ادب بغازي   هاي بغا  خواهم با بچه من هم مي»پسر:  «بازي كني.
 «دهند با من بازي كنند. نمي آنها اجازه كنم ولي مادرهايشان به
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  :شروع كردي تا  ااز كج»يكي قهرمان شنا شد، از او پرسيدند
 «هاي خاكي. از زمين: »گفت «به قهرماني رسيدي؟

 د طبقه افتاد پايين، همه دورش جمع شدن يكي از ساختمان ده
راستش من هغم تغازه   »فت: گ «شده؟ آقا چي»و از او پرسيدند: 

 «ام. رسيده
     .روزي سه كودك شيطان در كوچه مشغغول بغازي بودنغد

را  هغاي او  شغوخي، كفغش  و خواستند بغراي   مردي را ديدند
درخغت بلنغدي آمدنغد و گفتنغد:      اين نزديكبرابردارند. بن

مرد گفغت:   «باال برود. كس تا حاال نتوانسته از اين درخت هيچ»
هاي خغود را در آورد و در   مرد كفش «روم. من از آن باال مي»

چغرا  »ند: هغا پرسغيد   دست گرفت و به طرف درخت رفت. بچه
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، شايد از باالي درخغت »مرد گفت:  «بري؟ كفشت را با خود مي
 «توانم با پاي برهنه بروم. نمي طرف باشد و من راهي به آن

 ماهمهر «چيست اين، چيست آن»پاسخ 
دندان، فرش، گوش، خرما، بالش، تربچغه، كشغمش، گوجغه    

 فرنگي.


