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 استقبالی زيبا
ياط مدرسهه را روي  صداي فراوان، حروز اول مهر بود و با سرو

سال گذشته، دور هم جمع  هاي بوديم. همكالسی شتهاذگ سرمان
چنهد مهاه تعطيلهی و     شده بوديم و بها هياهان از خهاطرا    

ها  گفتيم. ناگهان يكی از بچه هاي تابستانی براي هم می مسافر 
آموز كالس  كه يك دانش  ي حياط افتاد، جايی نگاهش به گوشه

بها او   كرده بود. اگر كسی يك كلمهه  ضغباولی تنها ايستاده و 
 تركيد. زد، بغضش می حرف می

علوم بهود كهه آن   ها شكلك در آورد و خنديد، م يكی از بچه    
با هم سرش ها  دفعه چند تا از بچه كند. يك كودك را مسخره می

خندي؟ ياد  رفته وقتی خود  كالس  براي چی می»داد زدند: 
كردي و دست مادر  را  می بودي، روز اول مهر چقدر گريه اول
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كنی حاال خيلهی بهگر     دي تا پيش تو بماند؟ فكر میكشي می
وز مادر  در خانه نباشد، مثهل  شدي؟ نخير، اآلن هم اگر يك ر

 «اندازي. هاي شيرخوار گريه و زاري راه می بچه
طهرف    هاي زرنگ كالس بهه  همه ساكت شدند، دو تا از بچه    

افتادند. ما هم يكهی يكهی بهه    آموز كالس اولی به راه  دانش
 آن كودك جمهع  ردوي ما  رفتيم. چند لحظه بعد همهدنبالشان 

اش  خواهيم اذيتش كنيم، گريه شده بوديم. او كه فكر كرد ما می
تر ما دسهتش را گرفتنهد، بغلهش     هاي بگر  شديدتر شد. بچه

ما همهه دوسهتان تهو    »: ندگفتو كردند و صورتش را بوسيدند. 
اظب تو ي ما مو چيگ نترس، اگر مادر  رفته، همه  هستيم. از هيچ

ها چيگي از كيفش بيرون آورد و به  بعد هر يك از بچه «هستيم.
 ، ميوه و  ارنگههاي رنگ كن مدادهاي قشنگ، پاكد: او هديه كر
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 هاي مختلف. خوراكی
ن كهودك را وقتهی   خوبم! كاش بوديد و صهور  آ  دوستان    

خنديهد و   یمه   د. از تهِ دلديدي رفت، می داشت به كالسش می
 داد. براي ما دست تكان می

 «قاصدك»

 خدا
 به مادرم گفتم آخر اين خدا كيست

 ي ما هست و هم نيست كه در خانه
 تر از خدا نيست تو گفتی مهربان

 دمی از بندگان خود جدا نيست
 آيد به خوابم چرا هرگگ نمی
 گويد جوابم چرا هرگگ نمی
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 نماز صبحگاهت را شنيدم
 ا ديدم، خدايت را نديدمتو ر

 فرزند!»به من آهسته مادر گفت: 
 خدا را در دل خود جوي يك چند
 خدا در بوي و رنگ گل نهان است

 و باغ و گل، از او نشان استبهار
 خدا در پاكی و نيكی است فرزند

 «ها خداوند. بُود در روشنايی
 «آبادي پروين دولت»

 آقاي نانوا
 آقاي نانوا

 مردي صبور است
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 صبح تا شباز 
 پاي تنور است
 او مهربان است

 ها يبا مشتر
 من دوست دارم

 هاي او را نان
 آيند مردم می

 زنبيل در دست
 نانوايی او

 خيلی شلوغ است
 دهد او نان می

 فوري به مردم
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 هاي خوبی نان
 با بوي گندم

 «منيره هاشمي»
 لباس تو چه زيباست!

ديهدار پيهامبر    همراه پدرش به «خالد ا ُّم»اي به نام  دختر بچه
( خيلهی  9) خالد از ديدن حضهر  محمهد   ( رفت. اُّم9)

( مرد مهربهانی اسهت و   9دانست پيامبر ) خوشحال بود و می
ايی به تن خالد پيراهن زرد و زيب ها را خيلی دوست دارد. اُّم بچه

خالهد را   ( كهه اُّم 9خنديد. پيهامبر )  كرده بود و شادمانه می
 «چه لباس زيبايی بر تهن داري! »ند: با مهربانی به او گفت ديدند
 تر شد. ( خوشحال9رف پيامبر )خالد از اين ح اُّم
 ها را خوشحال   دانستند چطور بچه ( می9د )هحضر  محم     
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المتی افتاد كهه روي  خالد به ع  كنند. پس از چند دقيقه، نگاه امّ
ه آن را خهدا  ( بود. اين عالمت شبيه مُهر بود ك9كمر پيامبر )
كهه   ( قرار داده بود تها كسهانی  9ر  محمد )روي كمر حض

 تر او را پيدا كنند. پيامبر را بشناسند، راحتخواهند آخرين  می
طهرف   خواست به آن عالمت دست بگند. به خالد دلش می مّا    

( رفت و دستش را روي عالمهت پيهامبري آن   9) رسول خدا
را لمس كرد. حضر  گذاشت و با انگشتان كوچكش آن عالمت 

ناراحت نشهدند. رسهول خهدا     اصالً خالد مّبر از اين كار اپيام
با آن عالمت بازي كند  ( به آن دختر كوچك اجازه دادند9)

خالد از كار دخترش ناراحت شد. بها عبهبانيت او را    مّاما پدر ا
خالهد    ( بهه پهدر امّ  9دعوايش كرد. پيهامبر )  عقب كشيد و

 «با او كاري نداشته باش.»رمودند: ف
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( را ديد خيلی خوشحال شد. 9خالد كه مهربانی پيامبر )ُّ ام    
ي آن روز را بارها براي مردم  خالد، خاطره  امّ ها گذشت و سال

وقهت از   روز خوب و مهربانی پيامبر را هيچتعريف كرد. او آن 
 ياد نبرد.

( به پيامبري برگگيده شدند، 9در زمانی كه حضر  محمد )    
می برخهوردار نبودنهد. حتهی    دختران از هيچ ارزش و احترا

كردنهد.   می گور دختران خود را زنده به بعضی از مردم نادان،
بها   ا و رفتارها مبارزه كردند. ايشهان ( با اين فكره9پيامبر )

به همه ياد  ها به دختران و احترام گذاشتن به آنمهربانی كردن 
اي از  گرامی بدارند. حكايت باال نمونهه  دادند دختران خود را

ان اسهت. ايشهان از   ( با دختهر 9هاي پيامبر ) ن مهربانیهمي
 ي او را   و بازيگوشی كودكانه خالد تعريف كردندُّ لباس زيباي ام
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 هم ناديده گرفتند.
ه مردي خبر رسيد كه زنش دختهري  (، ب9در زمان پيامبر )    
رنهگ از صهور  مهرد     دنيا آورده است. با شنيدن اين خبر، به

او گفهت:   «چه شده است؟»فرمودند:  ( به وي9پريد. پيامبر )
 زنم درد زايمان گرفته بود كه من از خانه بيرون آمدم. اكنون»

پيهامبر   «دنيا آورده اسهت.  به من خبر رسيده كه او دختري به
دارد و  بار ايهن دختهر را برمهی    زمين»( به او فرمودند: 9)

دهد. او  اش را می هم روزي افكند و خدا آسمان بر وي سايه می
 «بويی. است كه تو آن را می خوشبولی گ
 آمد، امهام  ا میدني به (:)وقتی فرزندي براي امام سااد     
آيا او سالم » پرسيدند: پسر؟ فقط میپرسيدند دختر است يا  نمی
 اد  هام ساهكه فرزند سالم است، ام دادند وقتی خبر می «است؟
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 كردند. ( خدا را شكر می:)
 «حيدري ابهري غالمرضا»

 الب صابونيك ق
اش  دا كرد. آن را برداشت تا به النهه كالغی يك قالب صابون پي

اما وسط راه، صابون از الي منقارش ليگ خهورد و افتهاد.    ببرد
ت: افتاد. صابون گف صابون پايين آمد و الي شاخ و بر  درختی

 «آلودي! هاي خاك واه واه! چه درخت كثيف و بر »
ههاي   ها و شهاخه  بر  ود وكار ش تبميم گرفت زود دست به     

ها به آسمان نگاه كرد، ديد پهر از   درخت را بشويد. از الي بر 
 «بارد. دو سه روز كه صبر كنم، باران می»ابر است. گفت: 

كار شستن شاخ و  زود باران باريد و صابون دست به اما خيلی    
درخت شد. الي درخت پر از كف شد، انگهار روي سهرش    بر 



 12 

گشهت، درخهت    . كالغه كه دنبال صابونش میه بودبرف باريد
جاسهت، الي   صهابون همهين  »ی شده را ديد و گفهت:  مال كف
صابونش را پيهدا   ها. كمی بعد بعد شيرجه زد توي كف «ها. كف

درد شسهتن   قدر كوچولو شده بود كه فقط به آن كرد اما صابون
 خورد. پرهاي كالغ می

ثهيفش را بها آن   سهياه و ك  كالغ همين كار را كرد و پرهاي    
درخت و كالغ صور  ها را از سرو ي كف باران همه شست. وقتی

اق شده بودند. خورشيد هم كهه از زيهر   رُّشست، هر دو تميگ و ب
كهالغ   آمده بود، بهه درخهت تابيهد. درخهت و     ابرها بيرون
آمهد،   اق خوشش میرُّتر شدند. كالغه كه از چيگهاي ب درخشان
شد اگر ايهن   قدر خوب میچ»درخت انداخت و گفت: نگاهی به 
 «بردم. داشتم و با خودم می برمی درخت را
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نشد كه نشد.  اما هر كاري كرد تا درخت را از ريشه در آورد،    
سهازم.   ام را روي همهين درخهت مهی    النه»دست آخر گفت: 

ام  در النهه  جها دزديهده و   ي درخهت را يهك   همه طوري اين
تميهگي جيرينهگ    هايش از و بر  دي درخت، خند «ام. گذاشته

 يك قالب صابون، چه»توي دلش گفت:  جيرينگ كردند. درخت
 «ند!ك كارها كه نمی

 «فريبا كلهر»
 كند؟ خون چه می

ههاي   ون، رساندن غذا و اكسيژن بهه قسهمت  ي اصلی خ وظيفه
كربن  اكسيد الوه بر اين، مواد زايد مانند ديمختلف بدن است. ع

 كند. ها را دفع می آوري و آن را از نقاط مختلف بدن جمع
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ههاي   ي لولهه  خون به وسيله    كند؟ خون چگونه حركت می
دارد و قلهب   ، در سراسر بدن جريان«ر »نام  هبسيار باريكی ب

ههاي   هاي خونی بهه شهاخه   . ر دكن می جريان خون را حفظ
در  هها  شوند. مهوير   تقسيم می «موير »نام  بسيار باريكی به

بهدن   هاي ي ر  ند. اگر همها هاي بدن پخش شده ي قسمت همه
ي  هها را دو بار دورِ كر توانيد آن را پشت سر هم قرار دهيد، می

 بپيچيد. زمين
ي  ي يك مُشت است. ماهيچهه  اي ويژه به اندازه قلب، ماهيچه    

فرستد.  ها می به داخل ر  شود و خون را قلب، دائم فشرده می
 «سهرخر  »برنهد،   هايی كه خون را از قلب بيرون مهی  ر  به
رنگ اين  ها پر از اكسيژن است. گويند. خون داخل سرخر  می

 ههايی كهه خهون را بهه قلهب      ر  خون، قرمگ روشن اسهت. 
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نام دارند. خون داخهل سهياهر ،    «سياهر »گردانند،  برمی
 مبرف شده است. قرمگ مايل به بنفش است زيرا اكسيژن آن

ون نگهاه  ي خه  اگر با ميكروسكوپ به يك قطره ست؟خون چي
اور هستند. هنگامی كه بينيد كه در آن شن كنيد، ذرا  ريگ را می

هاي قرمگ آن، اكسهيژن را   كند، گلبول ها عبور می خون از ش ش
شهود.   مهی  ها قرمگ روشن با اين كار، رنگ آن كنند. جذب می
كننهد.   ها كمك می مبارزه در برابر بيماري هيد، بهاي سف گلبول
امی كه جهايی از بهدن   كنند. هنگ ود میها را ناب ها ميكروب آن

 گيرنهد و  می جلوي خونريگي را «ها پالكت» شود، شما بريده می
، مايعی است كه ذرا  بسهيار  «پالسما» بندند. محل زخم را می

غذايی هضم شهده نيهگ در    ريگ خون در آن شناور هستند. مواد
 شوند. جا می پالسما جابه
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بهار   72دقيقهه حهدود   در  قلب افراد بگرگسال    ضربان قلب
تا صد بار در دقيقه اسهت.   زند. ضربان قلب كودكان هشتاد می

لهب ديگهران را بشهنويد. ايهن صهدا      صداي ق توانيد شما می
ها ماننهد   شود. اين دريچه هاي قلب توليد می ي دريچه وسيله به

هاي ورودي قلب هستند و پس از هر بار فشهرده شهدن    دروازه
 شوند. بسته می كمقلب و خروج خون از آن، مح

كنهد.   هاي شما را قوي مهی  ش ش ورزش، قلب و    جوشو جنب
جوش به غذا و اكسيژن بيشتري نيهاز داريهد.   و شما براي جنب
زند. به همهين   می بازي، قلبتان تندتر و شديدتر هنگام ورزش و
 شود. تر می تان تندتر و عميق دليل تنفس

ر صالحي ودكان، ترجمه اميهاي علمي براي ك دانستني»
 «طالقاني



 17 

 محافظت از طبيعت
ي موجهودا ، از   اي اطراف ما، خيلی بگر  اسهت. همهه  دني

ههاي   پيكر بلوط گرفته تا انواع ميهوه  و غول هاي بگر  درخت
تلف هستند، پرندگانی هاي ريگي كه در جاهاي مخ كوچك، كرم
شوري نمك دريها، صهداي    خوانند، ها آواز می كه روي درخت

هاي آب و حتی پوست نهرم دمهاغ    ر گودالچلوب باران د چلب
 آيند. قسمت كوچكی از طبيعت به حساب می االغ،
كننده است كردم ديدن طبيعت، خيلی خسته  فكر می من قبالً    

. است و غير عادي مگاحم چيگ اندازد، يا و آدم را به خميازه می
سهافر  بها   مان به سفر رفتيم. در اين م هاي كالس روزي با بچه

مد آب را از نگديك تماشا كهرديم.   ه ساحل دريا، جگرورفتن ب
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 در راه برگشت براي گردش به يك پارك رفتيم. در پارك، خيلی
را  ي چنهد درخهت   شهاخه  هها  سر و صدا كرديم. دو تا از بچه
داختم توي پارك. يكی ام را ان شكستند. من بطري خالی نوشابه

بهر سهر    مها چند گل كند و كودك ديگري هم محك ديگر از بچه
يد از طبيعت محافظت كنيم، نهه  با» زنبور زد. معلم به ما گفت:

 «ضرر برسانيم. كه به آن اين
كنيهد چهه اتفهاقی     فكر مهی »خانم معلم از ما پرسيد:  سپس    
خودش زود  «را بشكند؟ یدرختي  افتد اگر هر كسی، شاخه می

ر هيچ درختی بر  نهدارد و رشهد   آن موقع، ديگ»جواب داد: 
ههاي درخهت    توانند روي شاخه نمی ها هم تازه پرندهد. كن نمی

 «النه بسازند.
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 ها ي گل حاال به من بگوييد اگر ما همه: »خانم معلم ادامه داد    
كشهتيم، چهه اتفهاقی     ي زنبورهها را مهی   چيديم و همه را می
ما هم بهراي   وقت ديگر هيچ گلی وجود نداشت و افتاد؟ آن می

خوب، حهاال  »معلم دوباره پرسيد:  خانم «صبحانه عسل نداشتيم.
كهه  ها را ههر جها    افتد اگر ما آشغال فكر كنيد چه اتفاقی می

جها تها سهر      همهه  ؛افتاد خواهيم بريگيم؟ يك اتفاق بد می می
غهذ، پالسهتيك، بطهري نوشهابه و     شد از كا زانوهايمان پر می

بهين   شدند يا ها يا خفه می هاي كنسرو و حيوانا  و پرنده قوطی
 «مردند. می كردند و ها گير می آشغال
پس »هاي خانم معلم به ايناا رسيد، من پرسيدم:  وقتی صحبت    
ثل يك راهنماي او م «توانيم به طبيعت كمك كنيم؟ ا چطور میم

هايمهان گهل    جاي چيدن گل، در باغچهه  به»خوب جواب داد: 
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ها را دوست دارند و براي ديدن  ها و زنبورها، گل پروانه بكاريم.
ت بكاريم توانيم درخ آيند. ما می ها می ها و پارك باغچه ها به آن

هها را   ي درخهت  كهه شهاخه   ينجاي ا و از آن مراقبت كنيم به
بشكنيم. اگر طبيعت و شهرمان را تميگ نگه داريم، محيط زندگی 

هها ههم كمهك     رسد و به حيوانا  و پرنهده  می ما زيبا به نظر
سرگرمی و حتی يك  شود. مراقبت از طبيعت هم خودش يك می
است. تازه خود مردم هم بخشی از طبيعهت بهه حسهاب     بازي
آيند. پس كمك ما در حفظ طبيعت، كمك بهه خودمهان و    می

 «.ستازندگيمان 
 «مترجم فرزانه عبداللهي»

 سلطان جنگل
 ی  هارچهو شك دداردر  زيادي هانوران قهر، در ميان جهشي
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انهدازد.     میقدر  و سرعتش همه را به حير بگرگی است كه
بی، به آرامی زيهر  شير بعد از خوردن يك غذاي درست و حسا

او در اين حال، درسهت مثهل يهك     خوابد. ي درخت می سايه
 گربه، آرام است. بچه
آرام  شود و آرام گرسنه می شير هنگام طلوع و غروب آفتاب،    

كند تا شهكار   كشاند و كمين می خودش را به سمت حيوانا  می
 اي به چنگ بياورد. در اين هنگام بها غهرش شهير،    چاق و چله

سهو   سو و آن لرزند و به اين حيوانا  جنگل از ترس، بر خود می
از كهار دسهت    ها، آهوها و بگهاي كوهی زرافه كنند. فرار می
كنند و بها احتيهاط و تهرس،     هايشان را تيگ می كشند. گوش می

 فرار كنند.موقع بتوانند  گيرند تا به می اطرافشان را زير نظر
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جههد و دُمِ   شكار، با مهار  به روي پاهايش میشير در هنگام     
هاي طاليی او  اين حال، يال زند. در یبلندش را به پهلوهايش م

ريهگد و شهكوه خاصهی بهه او      دو طرف گردنش پايين مهی  از
گيرد و نگاهش را بهه   . او با دقت اطراف را زير نظر میدهد می

كند، به آرامهی   شكارش را پيدا می چرخاند. وقتی همه سو می
كند. بعد در يك فرصهت   مثل يك گربه به سمت شكار حركت می

گيهرد و گهردنش را    پهرش قدرتمندانهه، او را مهی   مناسب با 
 شكند. می
امها بهه    ؛ي جفتش زيبايی و شكوه ندارد شير ماده، به اندازه    

 هايشهان  كار كردن ماهر است. شيرها به بچههمان اندازه در ش
سر و كول مادرشان باال  شيرها، دائم از  عالقه زيادي دارند. بچه

تمهام اوقها ، مراقهب    كنند. شير ماده در  بازي می روند و می
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را  هايش است. او حتی در مواقع خطر، حاضر است جهانش  بچه
 هايش كند. فداي بچه

 «ترجمه نادر فاضلي»
 ي آسمانی بركه
 اي هستم از آب آسمان بركه

 نماي مردماندلپذير و ره
 هايم شش بُود در شمارش، حرف

 كشف آن با سعی و با كوشش بُود
 اولين حرفم بُود آغاز غار

 حرف دوم، پنام از پروردگار
 يا علی حرف سوم، شد شروعِ

 نسبتی نگديك دارم با علی
 چهارمين حرفم شد آغاز رسول
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 اي كردند حرفم را قبول عده
 پنامين حرفم شروع خانه است

 بت و بتخانه است دشمن من هر
 حرف پايانم شد آغاز مدد

 احد...اهو  در مسير قل
 پس بگو حاال به من، من چيستم

 هايی كه گفتم نيستم ينغير از ا
 ماه ي آبان پاسخ در شماره

 زنگ خنده
  :شههاگرد:  «ي ورزشههی تههو چيسههت؟  رشههته»معلههم
 «اي است؟ اين ديگر چه رشته»معلم:  «سواري با مانع. دوچرخه»
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سواري، بابهايم   خواهم بروم دوچرخه می آخر هر وقت» شاگرد:
 «شود. مانع می

 اي سر چههار راه  روزي شخبی را ديدند كه به چراغ راهنم
گفهت:   «كنهی؟  كار را می چرا اين»داد. از او پرسيدند:  آب می

 «خواهم زودتر سبگ شود. می»
  ی ي اول زدند. ديوانه ديوانه در حياط تيمارستان قدم میدو
زنهم،   درِ اين خانه را می هرچه»تير چراغ برق كوبيد و گفت: به 

راغشان عايب است، چ»ي دوم:  ديوانه «دهد! كسی جواب نمی
 «هم روشن است!

  :پهس  »دومهی:   «است. ترين دشمن بشر، پول بگر »اولی
 «به من بده و خود  را خالص كن! هرچه دشمن داري،
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  :چيسهت؟  آرزويهت  ترين بگر »از يك خسيس پرسيدند» 
 «م تا ديگر هرگگ پول سلمانی ندهم.ل شوچَكَ»گفت: 

 كسی از كرد انيت درِ يخچال را باز و بسته میمردي با عبب .
خواهم  می»گفت:  «كنی؟ می اين چه كاري است كه»او پرسيد: 

 «كند! ی چراغ يخچال را خاموش و روشن میببينم چه كسی هِ
  :عكس »دومی:  «ت؟اگر گفتی فرق عكس با ترمگ چيس»اولی

 گيرند، بعهد  ترمگ را اول می گيرند اما ايستند بعد می را اول می
 «ايستند. می

 هاي شهريور پاسخ چيستان
  هاي زنهگ سهاعت   ، انگشتان دست يا پا، تعداد ضربهزُلف، جيوه
 ي غلط. رقمی، آتش، واژه اعداد يك ديواري،

 


