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 تولد من و بهار
هاي عزيز سالم!  ي خوب و مهربان! دوستان گلم، بچهنام خدا به

داند تا كنوون بهوار    د بهار مبارك باد! البته كسي نميجشن تول
ما چند ميليون بار تولد خودش را جشن گرفته اما من كه  زيباي

 دانم چند ار است، ميو تولدم همزمان با به دوستدار بهار هستم
اند، سن  خوبم كه از ابتدا همراه من بوده ام و دوستان ساله شده

 دانند. مي مرا
كه در سوا  گششوته بوا مون دوسوت       هايي براي اطالع بچه    

ام شدم يعني  بگويم من وارد چهارمين سا  زندگياند، بايد  شده
 هم در شاديِ ي شاد هستم و دوست دارم شما ساله يك كودك سه

توانم كيك تولدم را بوراي   حيف كه نمي تولد من شريك باشيد.
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شما  بفرستم اما خوشحالم كه هر ماه با دست پر پيش تك تك شما
 كنم. و مطالب مفيدي را به شما هديه ميآيم  مي
ندارم اموا دوسوت دارم مورا     ي تولد از شما هم انتظار هديه    

لفون بزنيود، از   فراموش نكنيد، برايم نامه بنويسيد، بوه مون ت  
هاي هر ماه من نظور   هديه ي ارهآرزوهايتان برايم بگوييد، در ب

 كند و اهم نباشيد، تنهايي مرا غمگين ميبدهيد زيرا اگر شما همر
 توانم دوست خوبي باشم. نمي
ي همكاران خوبي كه در سا   راستي تا يادم نرفته بايد از همه    

ز خانم ايوران پرنوده   نم. اگششته يار من و شما بودند، تشكر ك
 كنم كه در انتخاب مطالب خوب كمك كردنود. يكوي   تشكر مي

 از همراهان ما خانم معلوم مهربواني بوه نوام شوهرزاد      ديگر
شوامل داسوتان، شوعر،     احمدزاده است. او مطالب گوناگوني
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وران و فضا را به بوه  هاي گياهان، جان دانستني اطالعات علمي،
 نويسد. تان ميكند و خودش هم داس شما هديه مي

ي  د كوه هموه  ها بشري يك دوست مهربان ديگر هوم دار  بچه    
اگور اشوتباهي در آن بوود، تحوحي      خواند و  مي مطالبش را

دهد، ويراستاري  كاري كه اين دوست خوب انجام مي كند. به مي
كار ارزشمند را انجوام   شود و آقاي محمد حسيني اين گفته مي

ي  ا  ماهنامه هم بور عهوده  حافي و ارسدهد. كار چاپ، ص مي
 حسين يوسفي فرحزادي است. آقاي
براي اين همكاران عزيز و همچنين براي خودتان كه دوسوت      

 هنامه هستيد، يك دست مرتب بزنيد.هميشگي ما
 «قاصدك»
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 زير يك چتر
 بارون تند و ريزي

 باره از آسمون مي
 آد از سر كار موش مي

 بيچاره چتر نداره
 نخيس شده زير بارو
 رنگ و روشم پريده

 راستي كه امشب شده
 يك موشِ آب كشيده

 دفعه از راه دور يك
 بينه يك سياهي مي
 آقا موشه، يه؟ك اون
 شناسه با نگاهي مي
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 شه سياهي نزديك مي
 ي ماست اون، خاله سوسكه
 تو دستاي نازكش

 چتري بزرگ و زيباست
 دوتايي زير يك چتر

 رن به خونه با هم مي
 سكهراستي كه خاله سو
 يك زن مهربونه

 «نيا شكوه قاسم»

 زنبورها آرام باشيد
 زنبورها شادند امروز

 ها جشن است در كندوي آن
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 جشن عسل دارند امروز
 جا آيد آن بوي عسل مي

 بوي عسل شيرين و خوب است
 هاي بهاري است از عطر گل

 زنبورها خوشحا  هستند
 بوي عسل در كوه جاري است

 يك خرس، توي كوه خواب است
 ها ر خواب شيرين عسلد

 زنبورها آرام باشيد!
 فهميده او بوي عسل را

 «حسين احمدي»
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 علي كوچولو يه باغچه داشت
 علي كوچولو يه باغچه داشت

 اش تو باغچه
 كاشت هاي رنگارنگ مي گل

 يه روز كه توي باغچه بود
 ديد كه يه گل

 ي خود رو وا كرد غنچه
 اش صدا كرد: با خنده

 علي، علي مرا ببين»
 اما نچين.

 دستي بكش به رويم
 بو كن از عطر و بويم

 يادت باشه
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 بيني كني، مي ي منو بو ميوقت
 «ام نچيني! از شاخه

 علي كوچولو گوش كرد
 اما فراموش كرد

 چه گل قشنگي!»گفت: 
 خوشبو و رنگارنگي

 بايد تو را بو كنم و ببينم
 «براي خودم بچينم.

 علي كوچولو خم شد و گل رو بو كرد
 هو كردو به جيغ زد و هاييه مرت
 بود؟ بود، چي چي

 به روي گل، زنبورِ زرد
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   كرد ... علي كوچولو گريه مي
 «اسدا...شعباني» 

 هاي شانه مثل دانه
( يكديگر را خيلي دوست داشتند. سولمان،  9سلمان و پيامبر )

يك ايراني مسلمان بود كه از ايران به حجاز رفته بود. او ما  و 
مرد پرهيزكاري بود، حضورت محمود    چونثروتي نداشت اما 

 گشاشتند. ( خيلي به او احترام مي9)
( رسويد، ايشوان مثول    9بار كه سلمان خدمت پيامبر ) يك    

هوا بوه سولمان     احترام گشاشتند. بعضي از عورب  هميشه به او
هوا و   كردنود فطوع عورب    ها خيا  مي كردند. آن حسادت مي

د. يكوي از ايون افوراد    پولدارها بايد مورد احترام قرار بگيرن
 قودر عزيوز و   اين مرد فارسي كيست كوه ايون  »معترض گفت: 
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ين انودازه بوه او   ( تا ا9رامي شده است؟ چرا بايد پيامبر )گ
 «احترام بگشارند؟

كوه   ( رسيد. بوراي آن 9بجا به پيامبر )ر اين اعتراض ناخب    
( بوايي منبور   9گونه فكر نكنند، رسو  خدا ) اين ديگران هم

ي مردمي كوه از زموان حضورت آدم     ههم»فرمودند:  و رفتند
هاي شانه بوا هوم برابرنود.     نند دانهاند، ما بوده ( تا حاي:)

هوا بهتور و    ها از سياهپوست ها و سفيدپوست ها از غير عرب عرب
طيوه از فرموان خودا    ب بايتر نيستند. كسي برتر است كه بهتر از

سلمان از موا  » ند:ي سلمان فرمود گاه در باره آن «پيروي كند.
 «بيت است. اهل
ردم عورب  ( در سرزمين حجاز و بوين مو  9گرچه پيامبر )    
رو  از ايون  ؛ا پيام ايشان، يك پيام جهاني بودانگيخته شدند امبر
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سلمان فارسي و صُهيب رومي و بال  حبشي هم به آن حضورت  
 ايمان آوردند و اسالم را پشيرفتند.

ي  بطيوه  ؛دها نيسوت مخحوص سيّ( تنها :بيت ) پيوند با اهل    
اي نيك، توانند با افزايش ايمان خود و انجام كاره مردم هم مي

( شمرده شوند درست مثل :بيت ) برسند كه جزو اهل جايي به
 سلمان.

جابر، مطداد و عموار جوزو    در روايات آمده است كه اباذر،    
( ايموان  :بيوت )  اهل بيت هستند. در حطيطت كسي كه به اهل
بيوت   خواهد بود. اهول  ها باشد، از آنان و پيرو واقعي آن دارد

سلمان فارسي،  جاي اشتند كه بهقدر به سلمان عالقه د ( آن:)
بردند. موردي بوه    ر ميي او به كا را در باره «سلمان محمدي»

وم كه شوما از  شن ها مي من خيلي وقت»( گفت: :امام صادق )
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نگوو سولمان   » اموام فرمودنود:   «كنيد. سلمان فارسي ياد مي
 «بگو سلمان محمدي. فارسي،

 «غالمرضا حيدري ابهري»

 اسب باوفا و روباه
ها با وفاداري برايش كار كرده بود و  سبي داشت كه سا مردي ا

ست او را بيرون كند اموا  خوا مي حاي كه پير شده بود، صاحبش
بوه صوحرا بورو و    »كه اسب آزرده نشود، به او گفت:  براي اين
اسب بيچاره بوه ناچوار    «برگرد. شير قوي شدي،يك  وقتي مثل

 جا را ترك كرد و به صحرا رفت. آن
در بين راه، روباهي را ديد و داستان زندگي خوود را بوه او       

جا روي زموين   غحه نخور دوست من، همين»اه گفت: روب گفت.
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اسوب روي   «ودت را به مردن بزن تا من بيوايم. بكش و خدراز
 را به مردن زد.زمين دراز كشيد و خود 

 اي را   شير رفت و به او گفت كه اسب مردهگاه  روباه به مخفي    
جوا بورو و او را    آن فووري بوه  »در راه ديده است. شير گفت: 

ود، ي كوچوك خو   توانم با جثه چطور مي»گفت:  روباه «بياور.
 «كار كنويم؟  پس چه»شير گفت:  «اسبي به آن بزرگي را بياورم؟

يم و من دُمِ اسب را به رو جا مي نباش. به آننگران »روباه گفت: 
 تواني اسب را به هور كجوا كوه    طوري مي بندم. اين دم تو مي

 «خواهي ببري. مي
شير قبو  كرد. با هم پيش اسب رفتند و روباه دم شير را به دم     
اسوب از جوا    «ات برگرد. حاي به خانه»ب بست و فرياد زد: اس

ي صاحبش دويد. شير پشت سر او  طرف خانه پريد و چهارنعل به
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شد. مرد صاحب اسوب   زد و روي زمين كشيده مي مي دست و پا
 جوا رسويد،   كرد. وقتي اسوب بوه آن   نگاه مي ها را از دور آن

 تري. كه تو از يك شير قوي دوست پير من، واقعاً»صاحبش گفت: 
 «كنم. مي من تا موقع مرگ از تو نگهداري

 «ترجمه محمد شمس»
 !مزاحم نشويد

ن ي مزاحم زنگ خانه را فشار داد و در رفت. زنگ بوه زبوا   بچه
خانه،  ي صاحب اما چون بچه «مزاحمه! باز نكنيد!»زنگي گفت: 
بعود دويود    «دينگ! دينگ!»لد نبود، فطع شنيد: زبان زنگي ب

كس نبود. در را بسوت و   را باز كرد. هيچ طرف در خانه و آن به
 برگشت توي خانه.
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ي مزاحم دوباره زنگ را فشار داد. زنگ با زبوان زنگوي    بچه    
م خانه باز هو  ي صاحب بچه «مزاحمه! باز نكنيد!»گفت:  خودش

دويد و در را باز كرد اما بواز هوم    «دينگ! دينگ!»فطع شنيد: 
 در را بست و برگشت توي خانه. كسي نبود.

رفت. زنگ با خودش  و در ي مزاحم باز زنگ را فشار داد بچه    
دهود پوس ديگوه     كس به حرف من گوش نمي هيچ»كر كرد: ف

 «گم. هيچي نمي
خانه هيچوي نشونيد و    ي صاحب زنگ ديگر چيزي نگفت، بچه    
 كس در را باز نكرد. چهي

 «نورا ملكي»
 دستِ بِده ندارد!
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ولوي   ؛ه چاهي نه چندان عميق افتاده بوود گويند شخحي ب مي
ن بيايد. با نالوه و  توانست از آن بيرو كرد، نمي هرچه تالش مي
براي كمك به دور چاه جمع شودند. در ميوان    فرياد او، مردم

و  حاضران، يك پهلوان قوي بود. او دستش را به داخل چاه برد
 اما مرد حيران «ت را بده تا تو را بيرون بياورم.دست»فرياد زد: 

 فطع او را نگاه كرد. زده وحشتو 
 ناشونوا  اين بيچاره حتماً»بودند، گفتند:  كساني كه دور چاه    

و كوه  زيركي از راه رسيد. ا «شنود. هاي تو را نمي است و حرف
او نه ناشنوا است : »شناخت، گفت مرد داخل چاه را به خوبي مي

 «د خسيسي است كه دسوتِ بِوده نودارد.   بلكه فر ؛و نه بيچاره
را پس دست مرا بگيور توا توو   »چاه گفت: پهلوان به مرد داخل 
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خسيس فوري دست پهلوان را گرفت و از چواه   «بياورم. بيرون
 بيرون آمد.
قودر   بگوييم كه كسي خيلي خسيس است، آنخواهيم  وقتي مي

ايون مثول    كه حتي حاضر نيست خيرش به خوودش برسود، از  
 «فالني دستِ بده ندارد.» كنيم: استفاده مي

 «گري، مصطفي رحماندوست فوت كوزه»

 زندگي حيوانات
ها  ها و خيلي شبيه آن ي تمساح ز خانوادهسوسمارها ا    سوسمار

ي  اي گِرد دارنود. ايون خزنوده    تر و پوزه هستند اما سري پهن
 .چينوي گونه دارد: سوسمار آمريكوايي و سوسومار    بزرگ دو
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تر است. سوسمارها  از سوسمار آمريكايي كوچك چينيسوسمار 
 كنند. گشاري مي  خشكي تخم هاي درون ها در حفره مانند تمساح

 دوزيستان مانند قورباغه، وزغ، سمندر و سوسمار     زيستاندو
كننود. ايون    هم در آب و هم در خشوكي زنودگي موي    آبي،

راه پوستشوان   بلكه آب را مستطيم از ؛نوشند جانوران، آب نمي
گشارنود. دور تخوم    كنند. دوزيستان در آب تخم مي جشب مي

حافظوت كنود.   ها م اي مانند ژله قرار دارد تا از آن ها، ييه آن
سوسومار   ها ماننود  نابالغ، دُم دارند و بعضي از آن دوزيستانِ

 دارند. نگه مي آبي، دمشان را تا آخر عمر
 «مهدي خسروي»

 نوشيدني از گياهان
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كننود.   مردم از گياهان، نوشيدني تهيه ميهزاران سا  است كه 
دسوت آورد   از گياه به ها را مستطيماً توان بعضي از نوشيدني مي
هوايي مثول    آيود. ميووه   مي شيري كه از نارگيل به دست مثل

هوا   دهند و از آن يب و آناناس را تحت فشار قرار ميپرتطا ، س
ريزند تا دسر  ها را در ماست يا يخ مي يا آن كنند مي تهيه ميوهآب

اهان هم هاي گوناگون آماده كنند. از اجزاي مختلف گي و بستني
 شود. ده ميها استفا براي طعم دادن به نوشابه

كه از نوشويدني شوكالتي    اولين افرادي    نوشيدني شكالتي
پيش در آمريكاي  سا  411و ماياها بودند كه هزار لشت بردند،

ز دار، ا ها نوعي نوشيدني ادويوه  كردند. آن مي مركزي زندگي
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ي كاكواوو   هاي برشته و خرد شوده  دانه به همراه تركيب با فلفل
 كردند. تهيه مي

هاي كاكاوو، پودركاكواوو و شوكالت تهيوه     ما از دانه امروزه    
رنگوي از آن   شووند و موايع تيوره    مي ها آسياب كنيم. دانه مي
 «ي كاكواوو  كوره »نوام   آيد كه داراي نوعي چربي به دست مي به

شود. پوودر كاكواوو را    مي اين كره تبديل به پودر كاكاوواست.
ي يا كاكواووي  شير توان با شكر و شير مخلوط كرد تا شكالت مي

ي  اوو را با شكر و مطدار زيادي كرهداغ تهيه شود. اگر مايع كاك
 آيد. ميكاكاوو مخلوط كنيم، شكالت مايع به دست 

 «آزاد مترجم مينا اخباري»
 زمين و آسمان
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دور خود  عظيم است كه به ي زمين، يك گوي كره    ي زمين كُره
از  ، انبووهي ي زمين نگواه كنيود   اگر از فضا به كره گردد. مي

مين شناورند. ابرهوا  ي ز وِ كرهابرهايي را خواهيد ديد كه درجَ
آن  د كوه بوه  دهنو  موي  ي هواي زمين را تشكيل بخشي از ييه

ي زموين را در ميوان    شود و اطراف كره گفته مي «واتمسفر، جَ»
و  هوا  توان رنگ آبي اقيانوس يي ابرها مي از يبه گرفته است.

سووم سوط  زموين را آب     دو تطريبواً  درياها را مشاهده كرد.
 پوشانده است.

شود اموا در   هموار ديده مي ي زمين، صاف و از فضا سط  كره
هوا و   هوا، دره  ي زمين را كوه ونه نيست. سط  كرهگ حطيطت اين

شووند،   ه حتي در زير درياها نيز يافت ميهاي فراواني ك شكاف



 21 

روي ي زموين يعنوي    ما در بخش بيروني كوره  پوشانده است.
و ي زمين را هوا يا جَو  كنيم. اطراف كره مي ي آن زندگي پوسته

ي  رهي كو  كنيم. پوسوته  كمك آن تنفس مي پوشانده است كه به
 هاي طاوم تشكيل شده است و چين خوردگيهاي م زمين از سنگ

 كنند. ها را ايجاد مي ها و دره ي زمين، كوه هاي پوسته سنگ
رد نيست و بيشتر شبيه يك تووپ  وي يا گِكرُ ي زمين دقيطاً كره    

ي  رهه اندكي فشار داده شده باشد. بنابراين وقتوي كُو  است ك
يعنوي   كند، قسومت ميواني آن   زمين دور محورش گردش مي
مودگي  آمدگي دارد. هموين بر آمناطق اطراف استوا، كمي بر

 ي زمين يعني دو قطب رههاي فوقاني و تحتاني كُ است كه قسمت
 كند. تر مي را تخت

 «وم براي كودكان، ترجمه مجيد عميقالمعارف عل يرهدا»
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 بگو جواب چيستان
نام يكي از شهرهاي استان تهران كه اگور حورف اولوش را    * 

دوم را هوم بورداريم،   شود. اگر حرف  يك پسر مي برداريم، نام
يم، نوام  شود. اگر حرف سوم را هم بردار مي (9لطب پيامبر )

حورف چهوارم را هوم    شود. اگور   يكي از ابزارهاي جنگي مي
شود و اگر حرف پنجم را  اريم، نام واحد پو  كشور ژاپن ميبرد

 هم برداريم، نام غشاي اصلي ما است؟
 ماند؟ او مي روم، يست كه وقتي من راه ميآن چ* 
هست  كه تمناي اهل عالم گشت چهار حرف است نام مطلوبي* 

 يكي اگر كم كني، بماند هشت؟ جهاني چنان عجيب
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رد، وقتي انگشت به چشمانش فورو  كه دو چشم دا آن چيست* 
 شود؟ هايش تيز مي گوش كني، مي
طوه، دوبوار   در هور دقي  بار و آن چيست كه در هر قرن، يك* 
 آيد؟ وقت نمي آيد ولي در سا  هيچ مي
تني كني، تنش  وقت كمياب شود، گر آب آن چيست كه در سه* 

د گريوه  گر گرم شوو  آب شود گر سرد شود، زندگي از سر گيرد
 كند تا ميرد؟

 ي بعد بخوانيد ها را در شماره پاسخ
 

 شادمانه
  گفوت:   «نظرت در مورد مار چيوه؟ »پرسيدند: از يك كودك
 «اش دُمه. اما حيف كه همه ؛خوبيه حيوان خيلي»
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  :دروغ  ان! وقتي من به سون توو بوودم، اصوالً    جپسر»پدر
گويي  وغپدرجان! ممكن است بفرماييد كه در»پسر:  «گفتم. نمي

 «را از چه سني شروع كرديد؟
 شويد كه يك  شما چطور متوجه مي»زشكي پرسيدم: پ از روان

وان حموام  »گفت:  «داره؟احتياج ي شدن بيمار رواني، به بستر
خوري، يك فنجوان و يوك   كنيم و يك قاشق چاي را پر از آب مي

خوواهيم وان را   گشاريم. بعود از او موي   مي سطل جلوي بيمار
 ؛كنود  آدم سالم، سطل را انتخاب مي حتماً»گفتم:  «د.خالي كن

 نه! آدم سالم درپوش»پزشك گفت:  روان «تر است. چون بزرگ
 «تختت كجاي اتاق باشه؟ داري  دارد. شما دوست وان را برمي
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 از عمرتوان چوه   »ا موضوع: انشاي داريوش در كالس پنجم ب
دم چوه  رم چه فهميدم؟ نفهميو من از عم»اين بود:  «فهميديد؟
 «ندازه فهميدم كه فهميدم نفهميدم.همان ا ؛فهميدم

 دانيد  آيا مي»غرافي، اين سؤا  را داد: معلمي در امتحان ج
 يكوي از شواگردان در   «ترين رود ايران چه نام دارد؟ نيطوي
 «بله.»اش نوشته بود:  ورقه
 اسفند «چي بود»پاسخ 
 ش.انجير، نمك، آت اي، زرافه، چهار چرخ ماشين، قهوه


