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 تر! يك سال بزرگ

شما مبارك م! صدتا سالم! عيد نوروز و شروع سال جديد بر سال

هاي عزيز مبارك باد! هرر وترت سرال    و روز مادر هم بر مادر

عمر ما اضافه  سال به يك»گويند:  شود، همه مي مي عورشجديد 

تر شردم زيررا در مرا      سال كامل بزرگ يك اما من واتعاً» شد!

 فروردين متولد شدم.

بر خروب! مرن اكنرون يرك كرودك      خ دوستان خوبم، يك    

عمرم را  ساله هستم و در همين ما  فروردين، پنجمين سالچهار

ت، تعدادي از كودكان نابينرا و  ام. در سالي كه گذش آغاز كرد 

بينا به جمع دوستان من اضافه شدند و تعردادي از دوسرتان    كم
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رسريدند، از تارار مشرتركان     خوب من هم كه به كالس ششم

 و سوار بر تاار بشري شدند. اد ها بشري پي بچه

 از ورود دوستان جديد به جمع مشتركانم بسيار خوشحالم و از    

يلري  ها بشري هم خ اي از نوجوانان از جمع بچه جدا شدن عد 

ين به بعد در جمرع  تر شد  و از ا ناراحت نيستم زيرا آنان بزرگ

شود.  يها تنگ م نشينند. البته دلم براي آن تر مي نابينايان بزرگ

ي ما كمك كند تا برا   به همهخواهم  از خداي خوب و مهربان مي

را در پيش بگيرريم و برراي    خوبرفتارهاي  شروع سال جديد،

 خدمت به كشور و مردم خود تالش كنيم.

از همكاراني كه در سال گذشته كمك كردند تا من هميشه شاد     

فتري  گكنم. خدايا! ترو   مي و سرحال در خدمت شما باشم تشكر

ي همكراران   ي! پس به همهكن دعاي ما كودكان را مستجاب مي
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ها بشري سالمتي و طول عمر عاا فرما تا بيشتر و بهتر به شما  بچه

اضي باشريد،  ر شما را راضي كنند. اگر شما از ما خدمت كنند و

بره   شود و باز هم ما را برراي خردمت   خدا هم از ما راضي مي

 همكارانم منتظر شرنيدن نظررات  من و  كند. نابينايان ياري مي

 ها بشري هستيم. اگر موضوعي را سراغ داريد ي بچه ار شما در ب

در نشريه وجود نردارد، گوشري    كه براي كودكان مفيد است و

 يع با دفتر ماهنامه تماس بگيريد.تلفن را برداريد و سر
 «قاصدک»

 كوچولو و پروانه علي

 بهار سرسبز و تشنگ

 اومد  بود به سوي باغ

 زدند، ها لبخند مي غنچه
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 مثل چراغ

 خنديد و كوچولو مي علي

 كرد ها رو ناز مي غنچه

 جا بود ي تشنگي هم اون پروانه

 كرد بست و باز مي اشو ميه هي بال

 رفت، تا علي نزديكش مي

 كرد ست و پرواز ميجَ مي

 كوچولو پروانه و علي

 مثل دو همبازيِ خوب

 بازي كردند تا غروب گل

 كوچولو خسته شد يتنگِ غروب، عل

 خانم بسته شدي خورشيد پنجر 
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 ها خاموش شدند غنچه

 ها فراموش شدند گل

 پروانه غمگين شد  بود، حال نداشت

 زد انگاري كه بال نداشت بال نمي

 كوچولو گفت: علي

 ي تشنگم شد  پروانه  چي»

 «رفيق رنگارنگم؟

 من تو هواي تير »پروانه گفت: 

 «گير  خيلي دلم مي

 و،كوچول علي

 داشت و دويدپروانه را آهسته بر

 به خونه رفت و رسيد
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 سقف اتاق چون آسمان آبي بود

 خورشيدِ اون چراغِ مهتابي بود

 پروانه تا چراغِ روشن رو ديد،

 ر كشيداز الي انگشت علي پَ

 دوبار  پرواز كرد

 بازي رو آغاز كرد
 «ا... شعبانياسد»

 دوست من مهتاب

 دوستي دارم من

 ستاسم او مهتاب ا

 هر شب او بيدار است

 روزها در خواب است
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 ديشب او پنهان بود

 جا شد تاريك همه

 وتتي آمد، ديدم

 الغر است و باريك

 من شدم دلواپس

 خنديد او ولي مي

 از همان باال او

 ي من را ديد هصّغ

 گفت او با خند :

 خواب بودم ديشب»

 پس نشو ناراحت

 چون ندارم من تب
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 من هِاللم امشب

 نورمكوچك و كم 

 يك دو شب در هر ما 

 «.خيلي دورماز تو 
 «حسين احمدي»

 خرگوش باهوش

و سرفيد همررا  سره     مي يك خرگوش چاقرّدر دشت سبز و خ

خرگوش و فرزندانش بيرون از  كرد. روزي مي فرزندش زندگي

 خيرز بودنرد كره   و ي خود در دشت، مشغول بازي و جست النه

چنان مشغول برازي  ها هم بچه ناگهان از دور گرگي نمايان شد.

 شنيدند. زد، صدايش را نمي فرياد مي بودند و مادر هرچه
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در مادر با سرعت خود را به آنان رساند اما دير شد  و همره      

يد  بودنرد امرا   خيلي ترس ها چنگال گرگ اسير شد  بودند. آن

نترسريد    كرد طوري رفتار كند كه اصالً خرگوش مادر سعي مي

ام و  زي اسرت كره غرذا نخرورد     چند رو»فت: است. گرگ گ

 «هايت، شكم خود را سير كنم. بچه توانم با خوردن تو و مي

چنگال گرگ فرار كند و  تواند از مي چگونه خرگوش فكر كرد    

خاطرش رسيد  ايش را نجات دهد. ناگهان فكري بهه خود و بچه

وي برزرگ و  نداشته باشي، آه اگر با ما كاري»و به گرگ گفت: 

خواهي مرا گول  مي» گرگ گفت: «دهم. تو نشان مي چاتي را به

ستم و شكمم منتظر ها گذشته، من گرسنه ه حرف بزني، وتت اين

 «خوردن شما است.
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ونسرد نشان دهد، گفرت:  كرد خود را خ خرگوش كه سعي مي    

ي گوشت آهو از دان مي ياآتواند تو را گول بزند؟  چه كسي مي»

خرواهي مكران او را    ميتر است. اگر  گوشت خرگوش خوشمز 

 «نشانت دهم.

من تحمل گرسرنگي   مكان او دور است و»گرگ گرسنه گفت:     

زودي  نزديك است و به اتفاتاً»خرگوش گفت:  «بيشتر را ندارم.

تر حركت كن ولري واي   سريع»گرگ گفت:  «رسيم. مي جا به آن

خرگروش بره را  افتراد.     «حالت اگر دروغ گفتره باشري.   به

 شران ي خود رفتند و منتظر آمردن مادر  به النه ها خرگوش بچه

 تا به جنگل رسيدند. شدند. خرگوش و گرگ رفتند و رفتند

 «من ديگر طاتت نردارم، آهرو كجاسرت؟   »گرگ فرياد زد:     

خرگوش رفرت و كنرار    «همين نزديكي است.»خرگوش گفت: 
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جا به بعد آرام و  از اين»اد و با صداي آهسته گفت: درختي ايست

 گرگ مغرور فريراد زد: » حركت كنيم تا آهو فرار نكند. صدا بي

خرگوش  «ز چنگال من جان سالم به در ببرد.تواند ا كسي نمي»

دانسرت   ت تأييد پايين آورد. خرگوش كه مري سرش را به عالم

صدا خود را به  ي پلنگي ترار دارد، آرام و بي تر النه كمي پايين

است. مرن   ي آهو هپشت اين سنگ، الن»رساند و گفت: اي  گوشه

 «الك است.زرنگ و چا روم چون او خيلي كنار مي

درنرگ   بي «ام سر رفت. حوصله»گرگ مغرور فرياد بر آورد:     

 «بيرا بيررون!  »گ رساند و فريراد زد:  ي پلن خود را به كنار النه

بيرون پريد. گرگ كره خرود را   ناگهان پلنگ تيز دنداني از النه 

گهان در جايش ميخكوب شد. ، ناي گرفتن آهو كرد  بود آماد 

جران هرم    آن دو حيوان درند  بهطرف او حمله كرد.  پلنگ به
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دور  جا ه منتظر فرصت بود، به سرعت از آنافتادند. خرگوش ك

از ديدن مادرشران   ها وشخرگبچه  اش رفت. شد و به طرف النه

داكار و زيرك، خدا را خوشحال شدند و از داشتن چنين مادر ف

 شكر كردند.
 «له و دمنه، بازنويسي فاطمه قيوميكلي»

 هكّهاي چِ هچّب

ش هزارتا چكه بود. توي دل ، دلش گند  شد  بود.«ن چّكهماما»

ها هم  بيايند. بچه چكه هايش هرچه زودتر به دنيا منتظر بود بچه

بيرون بياينرد امرا    شان خواست زودتر، از دل مامان مي دلشان

مان چكه را از روي ابرها تِل اآمد، م توانستند. بايد باد مي نمي

 داد پايين. مي

   شان سر رفت. ا حوصلهره بچه چكه ر.رباد نبود، رفته بود سف     
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تدر ورجه وورجه كردند تا دل مامران چكره درد گرفرت.     آن

طرف  طرف رفت، آن كه دلش را گرفت و را  افتاد. اينمامان چ

د پايين. آن ي ابر افتا ك مرتبه پايش سُر خورد و از گوشهرفت. ي

و  شران آمدنرد بيررون    يكري از دل مامران   ها يكي وتت چكه

 چك باران باريد. چك
 «عليرضا متولي»

 ي خوشبخت كهچ

ي يرك   كوتا  بود، انداز  يك چكه بود كه توي را  بود. عمرش

خواست توي عمر كوتاهش كارهراي زيرادي    آ  بود. دلش مي

برود كره    بكند. اين شد كه چكيد روي يك گل. گل آماد  شد 

شد  برود به ميهماني. آينه نداشت كه خودش را نگا  كند. چكه،

 اش. گل، خودش را توي آينه ديد و رفت. آينه
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بز گل. برگ سبز كوچولرو  ل خورد و افتاد روي برگ سچكه تِ    

نداشت. چكه، شد توپ برازي او.  حوصله بود، همبازي  تنها و بي

تدر با چكه بازي كرد كه خسته شرد. از خسرتگي    آن سبز برگ

ي  غنچره ي گل.  د. چكه تل خورد و افتاد روي غنچهخوابش بر

 باز كرد و شد يك گل تشنگ. چكره كره   اش را هاي بسته گل لب

افتاد روي زمرين و رفرت    ديگر كاري نداشت بكند، تل خورد و

بره هرچره    چون ي خوشبختي بود تشنه. او چكه توي دل خاك

 ست، رسيد  بود.خوا مي
 «نيا شكوه قاسم»

 هاي درون بدن سلول

هاي بدن  ي تسمت بدن شما از چه چيزي ساخته شد  است؟ همه

سراخته   «سرلول » نرام  ي بسيار كوچكي به شما از اجزاي زند 
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كوچرك هسرتند كره فقر  برا       تردر  هرا آن  اند. سلول شد 

ها را ديد. بدن ما چند  آن توان هاي بسيار توي مي ميكروسكوپ

 آب است. سوم هر سلول،سلول دارد. حدود دو ميليون

شوند و انرريي   يهم تركيب م ها با غذا و اكسيژن داخل سلول    

دهنرد،   ها با توجه به كاري كه انجام مري  كنند. سلول توليد مي

ها بخشي به  ي سلول همه هاي گوناگوني دارند. انداز  ها و شكل

 كند. ل ميارند كه كارهاي سلول را كنترنام هسته د

لول، تارهايي وجود دارد كه ي هر س داخل هسته    ها كروموزم

العمل هرا دسرتور   ومروزم گوينرد. كر  مي «كروموزم»ها  به آن

هرا از   كرومروزم  زندگي، رشد و كار سلول را در خود دارنرد. 

 د.  ران د رش ساخته «دي.ان.اي.»ام رن ي بهرايراي شيمي ماد 
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 ز هستند.صورت رم هاي سلول به دستورالعمل

سرتگاهي  بدن مرا ماننرد د      چرا بدن به غذا احتياج دارد؟

كره مرا    كنرد. حتري هنگرامي    بزرگ است كه هميشه كار مي

هاي ما ترنفس   هم تلب ما در حال تپيدن است. شُشايم  خوابيد 

ايرن دسرتگا     غذا مانند سوخت كنند و مغز نيز فعال است. مي

عاتبرت از برين   شرويم و   كم ضعيف مري  است. بدون غذا ما كم

طور كه اتومبيل به سوخت نياز دارد، بردن   همان خواهيم رفت.

هم به غذا و انريي نياز دارد. يك سيب انريي الزم براي شرش  

شركالت   هكّدهد و با يك ت را به بدن مي سواري دوچرخهدتيقه 

 توان يك ساعت را  رفت. مي
 «امير صالحي طالقاني»
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 ها وهوا و فصل آب

كنيد، اغلب هواي سررد دارد؟ يرا    ا زندگي ميآيا جايي كه شم

آنكه هواي بسيار گرم و آفتابي دارد؟ بعضي از مناطق جهران،  

بارد. بعضي  ها مي آن اند و باران كمتري در فتابيآ بسيار گرم و

جاها هم هواي باراني دارد و مناطق ديگري هم وجود دارند كه 

ر جهران در  د اي ول سال هواي سرد دارند. هر ناحيهدر تمام ط

از شراي  جوي متغير دارد كه ميانگين  اي سراسر سال، مجموعه

وهواي  صل سال، آبفي  جوي حاكم بر يك مناقه در چهارشرا

 شود. آن مناقه ناميد  مي

ر تمام طول سال در اكثر مناطق جهان، شراي  جوي د    ها فصل

ناميد   «هاي سال فصل» شود كه اين تغييرات، دچار تغييراتي مي
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صل، فق  يك يا فجاي چهار شوند. بعضي از مناطق جهان به مي

ي سال عبارتنرد از: بهرار،    هاي چهارگانه دو فصل دارند. فصل

 تابستان، پاييز و زمستان.

هرواي سراحلي دارنرد.    و هاي آمريكاي شمالي، آب جنگل    

هاي معتدل و در تمام مردت سرال،    هاي گرم و زمستان تابستان

هواسرت. در پراييز،   و ن نروع آب هاي اير  ويژگي هواي باراني

هرا هميشره    ريزد. بيابران  د و ميشو مي هاي درختان زرد برگ

 بارد و به ندرت در اين مناطق باران ميهواي خشك دارد و آب

 در اين مناطق رشد كننرد.در  توانند و تعداد كمي از گياهان مي

گرمراي هروا   آسا و  هاي سيل باران هاي باراني آسيايي، جنگل

 دهد. گياهان را سرعت ميرشد 

 : فصل بسيار گرم و  دارد ي فق  يك فصلرهواي استوايو آب    
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اي، هوا در تابسرتان خشرك و    ههواي مديترانو در آب مرطوب.

وهرواي   آب زمستان باراني امرا گررم اسرت.    بسيار گرم و در

هراي بسريار سررد دارد.     هاي گرم و زمستان اي، تابستان تار 

گرم دارند اما  سال، هواي بسيار مام طولمناطق گرمسيري در ت

جراي چهارفصرل دو فصرل دارنرد شرامل       اين نوع مناطق به

تمرام  هواي تابي، هروا در  و ي. در آبباران هاي خشك و فصل

هاي شمال و جنروب فقر  دو    طول سال بسيار سرد است. تاب

مسرتان و فصرل   مردت ز  : فصل سررد و طروالني  ارنددفصل 

 مدت تابستان. كوتا 
 «ه مجيد عميقترجم»

 همتا حيات وحش بي

 ها   ن سال پيش توس  درياها و اتيانوسها ميليو تار  استراليا د 
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در اين مدت جرانوران و   هاي جهان جدا شد. ي خشكي بقيه از

ي كه در سراير  انواع تار ، تغيير يا تكامل يافته و به گياهان اين

انرد. بسرياري از    شروند، تبرديل شرد     نقاط جهان يافت نمي

گوروها جزو گرو  پسرتانداران  مانند كان ستانداران استرالياييپ

قايسره برا   شوند. ترار  اسرتراليا در م   بندي مي دار، طبقه كيسه

ها، صرحراهاي خشرك دارد. ايرن     وسعتش بيش از ساير تار 

سواحل جنگلري و منراطق    مناطق وسيع پرت و دور افتاد ، از

جراي ديگرر    رجا زندگي و بقا مانند ه و در آن مرطوب دورند

 ي زمين سخت است. كر 

اسرت.   صداپر سرو و بيباك، رنگين اي گاال پرند     طوطي گاال

شود و  هاي تلفن آويزان مي صورت وايگون به سيم پرند  به اين
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دهد. ايرن   ليل مشخصي عمليات عجيبي انجام ميبدون هيچ د

هرا از   شروند. آن  ندگان در سراسر استراليا يافرت مري  نوع پر

كنند و گاهي  هاي نازك گياهان تغذيه مي ها و ريشه ساته ،ها دانه

 زنند. وتات به محصوالت كشاورزي صدمه ميا

اي را در  عجيب به نظر برسد كه چنين پرند  شايد    مرغ عشق

ي  ينيد اما نواحي پرت و دور افتاد حيات وحش در حال پرواز بب

كوچك  هاي است. اين طوطي استراليا زيستگا  اصلي اين پرند 

كنند تا غذاي اصلي خرود يعنري    هاي بزرگ پرواز مي دسته در

بح زود و هنگرام عصرر بره    ها ص را پيدا كنند. آن ها ي گل دانه

ي  و در ميانه روز، از گرما به سايهپردازند  مي جوي غذاو جست

 برند. بوته يا درختي پنا  مي
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 سبد معما

سررد و   اگر تنها يك كبريت داشته باشيد و وارد يرك اتراق  * 

نفتي و يك  كه در آن يك بخاري نفتي، يك چراغ تاريك شويد

 كنيد؟ روشن مي شمع باشد، اول كدام را

ن عردد د  را بره حاصرل آ    را به نيم تقسيم كنيد و 12عدد * 

 آيد؟ اضافه كنيد. چه عددي به دست مي

ايرد.   ي دوي سرعت شركت كررد   فرض كنيد در يك مسابقه* 

 گيريد، حاال نفر چندم هستيد؟ شما از نفر دوم سبقت مي

تر، چره   است. عدد كوچك 21عدد فرد متوالي مجموع سه * 

 عددي است؟

 را برداريم، نام يك   ي است كه اگر حرف اولشرآن چه رنگ* 
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 شود؟ مي حيوان

ها و  خانه، جنگل ها و شهرهايي دارد بي آن چيست كه استان* 

 آب؟ ياي دارد ب درخت، دريا و درياچه اتع دارد بيمر

 هاوس در كجا هستند؟جزاير النگر* 
 «ها در ماه بعد پاسخ»

 شادي بهاري

 يي گرو    را برد ، مري  گويم اجار هر وتت مي»خانه:  صاحب

هر وترت  »مستأجر:  «گيري؟ بگذار حقوق بگيرم، كي حقوق مي

 «استخدام شدم!

 جم ماند  بود در كالس پن معلم تاريخ به شاگردي كه دو سال

آمروز:   دانرش  «شا  تاجرار كره برود؟    تحعليپسرم! ف»گفت: 

 «ان كسي كه پارسال مرا مردود كرد.كس آتا، هم هيچ»
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     روزي يك مورچه پشت در اتاق عمرل ايسرتاد  برود. از او

چرون  »مورچره:   «چرا پشت در اتاق عمل ايستادي؟: »پرسيدند

 «خواهم به آتا فيله خون بدهم. مي

 .اي كه درون يخچال  يله روزي مردي در يخچال را باز كرد

ام  نترس! آمد » بود، شروع به لرزيدن كرد. مرد با تعجب گفت:

 «پنير بردارم.

 يد و بعرد از احوالپرسري گفرت:    احمد به دوستش علي رس

به من زنگ  جان! من تلفن ندارم ولي تو كه داري، گاهي علي»

 «بزن!

  :كرد كه برا   بازي مي  ي ما در خيابان توپ پسر همسايه»معلم

معلم پريد و گفرت:   شاگرد وس  حرف «ماشين تصادف كرد. يك

 «اجاز ! حاال توپ اون پسر كجاست؟ آتا»
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 شاگردي براي رفتن به مدرسه سوار اتوبوس دو طبقره   دو هم

ن دو بره دوسرتش   آ ي پايين جا نبود. يكري از  در طبقه شدند.

د امرا او تبرول نكررد و گفرت:     ي باال برون اصرار كرد به طبقه

 «ندارد. ي پيش كه به طبقه ي باال رفتم، فهميدم رانند  دفعه»

  :هي در رفتن به مدرسه لجبرازي  خوا علي! تا كي مي»مادر

 «تا آخر خرداد ما !» علي: «كني؟

 هاي اسفند پاسخ چيستان

 نقاه، تابلمه، بالل، چراغ راهنمايي، شمع، تاار، سماور.


