
دوست من، سالم. مى خواهم يك قّصه ى كوتاه برايت 
بگويم؛ قّصه ى يك دختر كوچولو كه عاشق بّچه ها بود 
و هيچ بّچه اى نبود كه او دوستش نداشته باشد. با اين كه 
خودش كوچولو بود، هميشه دوست داشت كارى براى 
بّچه ها و دوستان كوچكش بكند. به خاطر همين هر كارى 
ــا آمدند و رفتند. و  ــتش برمى آمد، مى كرد. روزه از دس
دختر كوچولوى قّصه ى ما بزرگ و بزرگ تر شد. آن قدر 
ــى به او دختر كوچولو نمى گفت. اّما دلش  كه ديگر كس
ــده بود؛ قِدّ يك دخترِ كوچولوى  همان طور كوچك مان
ــدا به او چند  ــد و خ ــو. حتّى وقتى كه مامان ش كوچول
ــت بّچه ها او را هم در جمع  ــت داش كوچولو داد، دوس
خودشان جا بدهند. هر كارى هم كه مى توانست، براى 

آن ها مى كرد.
ــا از آن آدم بزرگ ها ،خوب  ــا اين كه يك روز چندت ت
ــده بودـ   ــر كوچولو راـ  كه ديگر بزرگ ش دل آن دخت
ــي دارند. آن وقت از  ــم هاي بزرگ  ديدند.آخرآن ها چش

او خواهش كردند تا سردبير مجّله ى بّچه ها بشود. «دختر 
ــد  ــوى بزرگ» ما هم كه قند توى دلش آب مى ش كوچول
ــت از خوش حالى بپرد هوا. خودش را  و دلش مى خواس
جمع وجور كرد و مثل آدم بزرگ ها گفت: «خواهش مى كنم، 

خواهش مى كنم. در خدمتتان هستم!»
ــردبير و يواش يواش كارش  ــد س اين جورى بود كه ش
ــتان  ــط خودش و چندتا از دوس ــروع كرد. ولى فق را ش
كوچولويش مى دانستند كه او چه قدر از اين كارهايـى كه 
ــرد. چون دور او پر بود از  براى بّچه ها مى كرد، لّذت مى ب

آدم هايـى كه دل هاى خيلى كوچولويـى داشتند.
بله بّچه ها!  دختر كوچولوى قّصه ى ما، منم. 

 قبل از من خانم «شكوه تقديسيان» سردبير بودند. حتمًا 
ــان و كارهاى زيبايشان  ــما بّچه هاى مجّله خوان با ايش ش
ــناييد. به خاطر زحمت هايى كه براى بّچه ها كشيدند،  آش
تشّكر مى كنيم و اميدواريم در كار جديدشان به همين اندازه 

موفّق باشند. پس: «خانم تقديسيان عزيز، خسته نباشيد.»
دوستدار همه ى شما بّچه ها
سردبير جديد: افسانه موسوى گرمارودى
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اسم من فاطمه است و كالس سوم هستم. مرا ببخشيد كه دارم براي شما نامه مي نويسم. راستش، خانه ي ما 
از حرم شما خيلي دور است و من نمي توانم هر وقت دلم خواست به شهر قم بيايم. براي همين، فكر كردم بهتر است 

نامه بنويسم.
مادرم مي گويد اسم شما فاطمه و لقب شما معصومه است. من يك دوست دارم كه اسمش معصومه است. او هم كالسي 

من است.
معصومه، شما را بي بي جان صدا مي كند. من هم دوست دارم شما را اين جوري صدا كنم.

معصومه هميشه مي گويد شما خيلي مهربانيد. مي گويد شما هم مثل برادرتان امام رضا (ع) به حرف هاي همه گوش 
مي دهيد. اگر ما چيزي از خدا بخواهيم و به شما بگوييم، شما هم از خدا مي خواهيد تا ما را به آرزويمان برساند؛ چون 

خدا شما را خيلي دوست دارد.
چه قدر خوب است آدم كسي را داشته باشد كه با او حرف بزند و درد دل كند. بي بي جان! توي دل من يك عالم حرف 

است كه مي خواهم به شما بگويم. دلم مي خواهد ...

اين نامه را دختر من، فاطمه، براي حضرت معصومه (س) نوشته است. او كالس 
ســوم است و مثل تو بّچه ي خوبي است. ببخش كه نمي توانم بقيّه ي نامه را به تو 
نشــان بدهم. چون حرف هاي او يك راز اســت و ما نبايد راز كسي را به ديگران 
ــر رازي داري و مي خواهي به حضرت معصومه (س) بگويـي،  ــم. تو هم اگ بگويي
مي تواني برايش بنويسي يا توي دلت به او بگويـي. او حرف هايت را مي شنود. پس 

مداد و كاغذ بردار و بنويس.

بي بي جان، سالم!

اين ماه، اين روزهااين ماه، اين روزها

 نيلوفر مالك 
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پيراهن زردي به تن كرد
هُو كرد و توي كوچه پيچيد

با دست هايش برگ ها را
هرجا كه ديد از شاخه ها چيد

الاليـي زيباي خود را
در گوش برگ و بوته سر داد

او قاصدك ها را به هر سو
با مهرباني بال و پَر داد

كم كم تمام خانه ها را 
از شادي و لبخند پُر كرد
با خود براي كودكان باز
كيف و كتاب تازه آورد

آن گاه درهاي دبستان
با دست هايش باز شد، باز

درس و كالس و مشق و بازي
با مهر او آغاز شد باز

شكر خدا باز هم
مدرسه ها باز شد

َدنگ َدَدَدنگ َدنگ َدَدنگ
سال نو آغاز شد

مدرسه مانند باغ
سبز و خوش آهنگ شد

تخته سياه مثل قاب
خوشگل و خوش رنگ شد

بوى كتاب، عطر درس
بوى گل بّچه ها

مثل شقايق شكفت
روى گل بّچه ها

باز هم آموزگار
كنار گل ها رسيد
روى لب بّچه ها

غنچه ى «برپا» دميد

خنده ى شاگردها
خنده ى آموزگار
مژده كه پاييزِ زرد
سبزتر است از بهار

 اسداهللا شعباني 
 تصويرگر:حسن عامه كن

 سيدمحّمد مهاجراني 
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ــب، وقتى نخلستان ساكِت ساكت بود، ديو سياه  يك ش
آمد و يك نخِل بلند را برداشت.
نخل گفت: «مرا كجا مى برى؟»

ديو گفت: «تو را مى برم تا با بّچه هايم بازى كنى.»
نخل گفت: «من بّچه ها را دوست دارم.»

ــدند و از آن باال رفتند.  بّچه هاى ديو، دورِ نخل جمع ش
ــه بازى خيلى  ــود. بّچه ها از پّل ــه ى نخل، مثِل پّله ب تن

خوششان آمد.
نخل گفت: «بياييد بازى ديگرى بكنيم.»

بّچه ها گفتند: «چه بازى اى؟!»
نخل گفت: «بازى اى كه من در آن پّله نباشم.»

ــاخه هايش را  ــاندند و ش بّچه ها به تِن نخل، لباس پوش

به هم بافتند. بعد، نخل را مثِل عروسك بغل كردند و با 
قاشق به او غذا دادند. 

ــود. بّچه ها خوش حال  ــك بازى، خيلى خوب ب عروس
شدند و خنديدند.

نخل گفت: «بياييد بازِى ديگرى بكنيم.»
بّچه ها گفتند: «چه بازى اى؟!»

نخل گفت: «بازى اى كه من در آن عروسك نباشم.»

بّچه ها نخل را به حياط بردند و به هر شاخه ى آن يك 
ــتند. باد وزيد و زنگوله ها جرينگ جرينگ  زنگوله بس

صدا كردند. بّچه ها دست زدند و شادي كردند.
نخل گفت: «بياييد بازِى ديگرى بكنيم.»

بّچه ها گفتند: «چه بازى اى؟»
نخل گفت: «بازى اى كه من در آن زنگوله به َسر نباشم.»

ــان را  ــازى كردند. ديگ و بشقاب هايش ــا خاله ب بّچه ه
ــه ى خانه چيدند و با نخل، خانه را جارو كردند.  گوش
خاله بازى خيلى خوب بود. بّچه ها خوراكى خوردند و 

خنديدند.

 سرور كتبي 
 تصويرگر:عليرضا اسدي 
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نخل گفت: «بياييد بازى ديگرى بكنيم.»
بّچه ها گفتند: «چه بازى اى؟»

نخل گفت: «بازى اى كه من در آن، جارو نباشم.»
ــد، بّچه ها به نخل نگاه كردند. رطب هاى ريزى  روزِ بع
روى شاخه هاى نخل روييده بود. رطب ها طاليـى بودند 
ــرق مى زدند. بّچه ها با خوش حالى فرياد  و در آفتاب ب

زدند: «نگاه كنيد! نخل، ميوه داده است.»
نخل گفت: «بياييد بازى كنيم.»
بّچه ها گفتند: «چه بازى اى؟!»

نخل گفت: «بازى اى كه من در آن، مادر باشم.»
بّچه ها مامان شدند و عروسك هايشان را بغل كردند. 

ــد و رطب هاى كوچولويش را بغل  نخل هم مامان ش
كرد.

مامان بازى خيلى خوب بود.
بّچه ها خنديدند. نخل هم با خوش حالى خنديد.
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 آيا تا به حال به شيوه ى زندگى مورچه ها، ملخ، خّفاش و پرندگان دقّت كرده اى؟ آيا مى دانى چگونه غذا تهيّه مى كنند؟ 
تابستان و زمستان را چگونه مى گذرانند؟ اندام هاى آن ها چه شكل هايـى دارند؟

ــاى اين مجموعه ى پنج جلدى  ــه اين نكات پرداخته اند. نام كتاب ه ــتان نهج البالغه» ب ــه كتاب هاى «گلى از بوس مجموع
اين هاست:

1. به مورچه نگاه كن / 2. به خّفاش نگاه كن / 3. به ملخ نگاه كن / 4. به پرندگان نگاه كن / 5 . به طاووس نگاه كن   
ــته و سلمان رييس عبدالّلهى،  اين كتاب هاى تمام رنگى و زيبا را مهدى معينى نوش

ميترا عبدالّلهي، مرضيه سرمشقي و رفعت هاشمي براي آن ها تصويرسازى 
كرده اند. ناشر آن ها انتشارات مدرسه است و در سال 1387 منتشر 

شده اند.
در گوشه هايى از جلد اّول مى خوانيم: «پس چه بزرگ است 

خداوندى كه مورچه را به وجود آورد و او را بر روى دست ها و 
پاهاى كوچكش به حركت درآورد. درحالى كه كسى در آفرينش 
او شركت نداشته و كمكى نكرده است. اگر همه ى فكر خود را 

به كارگيرى به نتيجه اى نخواهى رسيد، مگر آن كه...»
ــه: 88800324 -021(امور  ــارات مدرس شماره تلفن انتش

مشتركين داخلى 111).



 «وقتي كه هورتون صداي هو شنيد»، داستان فيلي بازي گوش است. او در يك روز گرم، ناگهان صداي ضعيفي مي شنود. 
مي شنود كه يك موجود ريزه ميزه كمك مي خواهد. موجود ريزه اي كه روي يك گل شبدر زندگي مي كند. و يك خانواده ي 
درست و حسابي با بّچه هاي قدونيم قد دارد. كانگورو كه اين حرف را باور نمي كند، فيل را مسخره مي كند. اّما از آن روز به 

بعد، فيل مي شود نگهبان يك دنياي كوچك و...
شايد فيلمي را كه از روي اين كتاب ساخته شده است، ديده باشيد. اين كتاب، نوشته ي دكتر زيوس است كه رضي هيرمندي 
آن را ترجمه كرده. ناشر آن هم نشر افق (كتاب هاي فندق) است. اين كتاب 

در سال 1387 چاپ شده است.
ــنده، كتاب ديگري چاپ شده بود با نام «فكرش را  قبًال از همين نويس
بكن، اين چيزها را در خيابان مالبري ديدم». اين كتاب، سرگذشت پسري 
است كه پدرش از او مي خواهد هرچه را در مسير مدرسه تا خانه مي بيند، 
تعريف كند. اّما به نظر او همه چيز تكراري و ساده است. به همين خاطر، 

به جاي تعريف چيزهايـي كه مي بيند، خيال پردازي مي كند: 
ــب با يك گاري  «... توي خيابان مالبري چيزي نديدم جز يك دانه اس
چهار چرخه ... اين چيزها كه تعريف كردن ندارد! اّما اگر به جايش بگويم 
ــد يك چيز عجيب و غريب! ... بله، اين مي شود  ــورتمه با فيل! اين ش س

داستاني كه لنگه اش را هيچ كس نمي تواند بگويد ...»
اين كتاب ها كه دو زبانه چاپ شده اند (فارسي و انگليسي) بسيار زيبا و 

خواندني هستند.
ــماره تلفن 66413367 -021تماس  براي تهيّه ي آن ها مي توانيد با ش

بگيريد.

 بى بى خورشيد زير لب گفت: «امشب اّولين شب زمستان است، شب 
يلدا. بّچه ها حتماً مثل هر سال به كلبه ام مى آيند تا برايشان قّصه بگويم. اّما 

خورشيد جان، امسال كرسى ام سرد است.»
خورشيد هم آهسته خنديد و گفت: «دلت گرم باشد بى بى، خدا بزرگ 

است.»
كتاب «خورشيِد كرسى بى بى» نوشته ى سرور پوريا كه در سال 1387 
با تصويرسازى مانلى منوچهرى منتشر شد، سرگذشت پيرزنى است كه 
خود را براى آمدن شب يلدا و جمع شدن بّچه ها آماده مى كند اّما آتشى 

براى گرم كردن كرسى اش ندارد. تا اين كه...
ــماره هاى 44128709-021 و  ــراى تهيّه ى اين كتاب مى توانيد با ش ب

44144314-021 انتشارات نازنين تماس بگيريد.
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 عبدالهادي عمراني  
 تصويرگر:عليرضا اسدي 

آزمايش هاي دانشمند كوچك

چيزهايـي كه الزم داريد: 
 دو عدد بطري خالي آب معدني 

 چسب نواري

1. يكي از بطري ها را تا نزديك ســر آن از 
آب پُر كنيد .

2. بطري ديگر را به اين شكل 
روي بطري اّول بگذاريد و با 
چسب نواري دهانه ي آن ها 

را به هم بچسبانيد. 

4. دوباره همين آزمايش را تكرار كنيد و هم زمان 
با وارونه كردن بطري ها كمي بطري بااليـي را 

بچرخانيد. دوباره به ريختن آب نگاه كنيد.
5. حــدس مي زنيد چرا حركت آب در اين دو 

آزمايش فرق مي كند؟... 

ــا را وارونه كنيد و ببينيد كه آب  3. حــاال بطري ه
چه طور از بطري بااليـي در بطري پاييني مي ريزد.
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بدانيم و عمل كنيم 

ــت راه رفت، درست  بّچه ها، تا حاال فكر كرده ايد چه طور مى توان درس
نشست و درست خوابيد؟

شايد بگوييد: «اين ها كه كارى ندارد!» اّما آن قدرها هم كه فكر مى كنيد، 
ساده نيست.

ــالمتمان را به خطر  ــت انجام نمى دهيم و س ــى اين كارها را درس گاه
مى اندازيم. به همين خاطر، مى خواهيم روش هاى درست راه رفتن، نشستن 

و خوابيدن را بشناسيم.
آيا مى دانيد كه وقتى درست مى ايستيد، بدن شما چه حالتى دارد؟

 فرشته شهيدى(دكترا در فيزيولوژي ورزشي)    تصويرگر:طاهر شعباني

بدنتان بايد كامًال صاف و كشيده باشد و وزنتان بين 
ــود. پشتتان بايد صاف باشد و سينه و  دو پا تقسيم ش
باالتنه نبايد از دو طرف به داخل جمع شود. شانه ها را 

نبايد به سمت جلو يا عقب يا پهلو خم كرد.
ــيده و صاف در دو طرف  بازوها هم بايد كامًال كش

بدن آويزان شوند. پاها را هم بايد كمى باز بگذاريد.

اگر شكم و شانه به سمت جلو بيايد و سينه به سمت 
عقب و پاها هم خميده باشد، نادرست ايستاده ايد.

هيچ وقت مّدتى طوالنى در يك حالت ثابت نايستيد 
و هر چند وقت يك بار وزن بدنتان را از يك پا به پاى 
ــت وزن بدن روى پاشنه ها  ديگر منتقل كنيد. بهتر اس
باشد، نه روى انگشتان پا. اگر خواستيد مّدتى طوالنى 
يك جا بايستيد، بايد يك پا را روى پّله يا چهارپايه ى 

كوتاهى بگذاريد.
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1. آن روز، وقتي كه با پدربزرگم و طوطي از باغ وحش برگشتيم، همه اش به فكر 
جانورهاي باغ وحش بودم. حتّي شب، موقع خواب به آن ها فكر مي كردم .

2. آن قدر فكر كردم كه خواب عجيبي ديدم.

4. ناگهان...

3. خواب ديدم كه سه تايـي در يك جنگل بزرگ گم شده ايم!

5. هر سه تاي ما با وحشت فرار كرديم.

بدو نبات جان.

واي! مي خواهد 
ما را بخورد!

واي...

 احمد عربلو
 تصويرگر:عليرضا اسدي 
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ــده بود و آقا شيره  ــيديم، اما از بخت بد، پل خراب ش 6. به يك پل رس
داشت به ما مي رسيد.

7. داشتيم نااميد مي شديم كه يكدفعه اتّفاق عجيبي افتاد. 

ــك زّرافه ي مهربان به طرف ما آمد وكار  8 . ي
عجيبي كرد.

9.  زّرافه ي مهربان ما را نجات داد.

10. صبح كه از خواب بيدار شدم، اّولين كاري كه كردم به سراغ پدربزرگم رفتم و خوابم را برايش تعريف كردم. خدا خدا مي كردم كه 
مسئوالن باغ وحش، چند تا زّرافه هم به باغ وحش بياورند...
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به نام خداي بزرگ
كه پروانه را آفريد

به روي دو تا بال او
خط و خال زيبا كشيد

ــرواز كند، گفت وگو  ــت داري خيالت مثل پروانه پ اگر دوس
ــؤال هايـي كه دوستان تو  ــاورز را بخوان. او به س با آقاي كش
پرسيده اند، پاسخ گفته است. ناصر كشاورز، شاعر كودكان و 
ــت. او كتاب هاي زيادي براي شما نوشته است.  نوجوانان اس
ــي شعرهاي او را خوانده اي. حال با  حتماً در كتاب هاي درس

او آشنا شو.

 كجا به دنيا آمديد؟
ــك. تهران،  دور و بر نارمك. البتّه بدون   توي خانه اي كوچ
لباس و پوشك! از دل مامانم آمدم، نه از  تخم غاز و اردك يا 

بقچه ي حاجي لك لك.
 آيا از بّچگي به شعر عالقه مند بوديد؟

 عالقه به هنر داشتم و فكرهاي خوبي در سر داشتم. چند تا 
ــتم، روي دفترم كاشتم. بعضي از شعرها گل  از آن ها را برداش

كرد. بعضي ها مرا ُخل كرد.
 از چند سالگي شعر گفتيد؟

 از دوم دبستان. يادم نيست پاييز بود يا زمستان.
 چه شد كه شاعر شديد؟

ــدم، بعد شعر گفتم، شاعر شدم. در كارم ماهر   اّول ناصر ش
شدم. توي مجّله ها ظاهر شدم. براي چاپ كتاب حاضر شدم. 

همكار با ناشر شدم.
 شما چه شكلي هستيد؟

 بيشتر شكل آدمم. بعضي وقت ها شكل درخت مي شوم. ميز 
ــوم. تخت مي شوم. گنجشكي روي بند رخت مي شوم.  مي ش
ــوم، خوب مي شوم. شكل ابر  شكل چوب مي شوم. بد مي ش
ــكل پرنده مي شوم، پر  ــوم. گاهي ش نارنجي در غروب مي ش
مي زنم. مداد مي شوم، سري به دفتر مي زنم. شكل همه چيزم. 
درشتم، ريزم، برگ پاييزم. حتّي آدامس چسبيده زير ميزم. ولي 

بيشتر شكل آدمم. نه زيادم، نه كمم.
 آيا زن و بّچه هم داريد؟ اسم آن ها چيست؟

 وقتي كه شعر مي گويم، دو تا مامان دارم، يك بابا. اسم يك 
ــمش نسام  ــت، آن يكي هم كالريز. بابام هم اس مامان فريباس
ــوم بابا، يك زن دارم كه اسمش  ــت. وقتي كه خودم مي ش اس
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فريباست. دو تا بّچه دارم. يكيش كالريز دخترم، يكيش نسام 
پسرم. وقتي هم دوست مي شويم، چهار تا همبازي هستيم.

 اّولين شعر شما چه بود؟
ــود. وقتي كه به دنيا آمدم،  ــعر «گريه ي واژگون» ب  اّولين ش
گفتم. مامانم شعرم را پسنديد و لبخند زد. راستي، چرا بّچه ي 
آدم وقتي به دنيا مي آيد، گريه را بلد است ولي خنده را كم كم 

ياد مي گيرد؟!
 بهترين شعري كه گفته ايد كدام است؟

 بهترين شعرم را هنوز نگفته ام.
 آيا به كودكان عالقه ي زيادي داريد؟

ــت دارم. از بّچه هايـي كه راه نمي روند و شير   همه را دوس
ــير  مي خورند، تا پيرمردها و پيرزن هايـي كه راه مي روند و ش

مي خورند.
 آيا شما خوابي ديديد كه شعر ستاره ها را نوشتيد؟
 خوابم مثل شعرم نبود. با شعرم خوابم را تعبير كردم.
 براي اين كه شعر بهتري بگوييد، چه كار مي كنيد؟

ــم را به كار مي گيرم. خوب و با دقّت مي بينم.   تمام حواس
گوش مي كنم. مزه مي كنم. لمس مي كنم. بو مي كشم و فكرم را 

راه مي اندازم. دلم را روشن مي كنم و مي نويسم.
 تا حاال شده براي شعرهايتان از كسي سؤال كنيد؟

 از كتاب هاي خوب سؤال مي كنم. از سنگ و چوب سؤال 
ــتاد، از برف و باد، از برگ مي پرسم، از  مي كنم. از مجّله و اس

زندگي يا مرگ مي پرسم. از باران و تگرگ مي پرسم.
 تا حاال چند تا شعر گفته ايد؟

ــيد، خيلي زياد. بعضي هاش چاپ  ــزار متر ... . نه، ببخش  ه
شده، بعضي هاش نه. حدود صد و هفتاد كتاب تا حاال چاپ 
ــعر خردسال و كودك و نوجوان. اندازه ي  كرده ام، همه اش ش
يك بغل شعر هم چاپ نشده دارم. يك عالمه شعر هم توي 

سرم دارم كه هنوز به دنيا نيامده اند.
 آيا براي بزرگساالن هم شعر داريد؟

 دارم ولي فعًال قصد ندارم كتابشان كنم.
 آيا قصد داريد تا آخر عمرتان كتاب و شعر بنويسيد؟

ــعر گفتن، موسيقي و  ــت خداست. غير از ش  عمر كه دس
نّقاشي هم جزو بازي هايم هستند. نمي دانم، شايد روزي نّقاش 

يا موسيقي دان شوم.
 بهترين كتابتان را به انتخاب خودتان به ما معّرفي كنيد.

 مجموعه كتاب هاي «ني ني كوچولو» كه از دو ساله ها تا صد 
ساله ها دوستش دارند، و «الاليـي ها» از نشر رويش.

 شما چند تا الاليـي داريد؟
ــا و باباها و  ــراي مامان ه ــاب الاليـي دارم كه ب ــه تا كت  س

بّچه هاست. بايد بخوانيد تا بدانيد چه مي گويم.
 آيا داستان هم مي نويسيد؟

 داستان نوشتن براي آدم تنبلي مثل من خيلي سخت است. 
ــم خيلي از قّصه هاي نيمه  ــر تنبلي را كنار بگذارم، مي توان اگ

كاره ام را تمام كنم. برايم دعا كنيد.
 چرا به مدرسه ي ما نمي آييد؟

 گاهي مرا به مدرسه ها دعوت مي كنند و مي روم براي بّچه ها 
شعر مي خوانم و با آن ها حرف مي زنم. اگر مدرسه ي شما هم 
مرا دعوت كند، با كمال ميل خواهم آمد. خوش حال مي شوم 

كه دوست هاي جديد پيدا كنم.
 بهترين كتاب و شعري كه در بّچگي خوانده ايد، چه كتابي 

و چه شعري است؟
ــانه هاي كهن بود و شعر هم آن وقت ها حافظ و   كتاب افس

سهراب سپهري مي خواندم.
 مي شود يك شعر جديد 

براي ما بگوييد؟
 البتّه.



خيلي لجم گرفته
از دست اين مدادم
او مثل بّچه اي لوس
لج مي كند به آدم

وقتي كه مشق دارم
او غيب مي شود زود
ديروز گوشه ي تخت
در جيب خرسكم بود

گفتم: «چه قدر بايد
دنبال او بگردم؟»

امروز با سه تا مشق
او را جريمه كردم

 ناصر كشاورز
هدا حّدادي   تصويرگر:
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ــته هاى ما  رايانه ها براى اين كه بتوانند عكس ها و نوش
ــان دهند، يك پنجره مثل تلويزيون دارند. به اين  را نش
ــور مى گوييم. نتيجه ى هر  ــگر يا مانيت تلويزيون، نمايش
ــگر  اتّفاقى كه داخل رايانه مى افتد، روى صفحه ى نمايش
ظاهر مى شود و ما مى توانيم به راحتى آن را ببينيم و از آن 
سر دربياوريم. نمايشگر يكى از بخش هاى اصلى رايانه است و بدون 

آن نمى توانيم از رايانه استفاده كنيم.

رايانه ها پشت سر هم مى گويند صفر و يك، يك و يك...
تا حاال با يك جوجه حرف زده اى؟ تو هم مثل او جيك جيك كرده اى؟ معنى جيك جيك هاى جوجه كوچولو را از 
كجا فهميدى؟ من كه هميشه دوست داشتم يك نفر پيدا مى شد كه زبان جوجه ها را بلد باشد. آن وقت من حرفم را 
به او مى گفتم و او به زبان جيك جيكى حرفم را به جوجه مى گفت. بعد هم جواب جيك جيكى جوجه را براى من 

ترجمه مى كرد!
رايانه ها هم زبان ما را به اين راحتى نمى فهمند. اّما بخشى به نام ترجمه گر يا كامپايلر در آن ها 
وجود دارد كه حرف آدم ها را براى آن ها و جواب رايانه ها را هم براى ما آدم ها ترجمه مى كند. 

رايانه ها به جاى جيك جيك، پشت سر هم مى گويند صفر و يك، يك و يك...
در شماره ى بعدى، باز هم برايت از زبان رايانه ها حرف مى زنم.

       WWW.KOODAKAN.ORG    

دوست نّقاش من
نّقاشى كردن را دوست دارى؟ تا به حال به كمك رايانه نّقاشى كرده اى؟ روى هر رايانه اى يك نّقاش كوچولو 
 (paint) «وجود دارد كه مى توانى به كمك او نّقاشى هاى خيلى قشنگى بكشى. اين نّقاش كوچولو اسمش «پِينت
است. با كمك اين نرم افزار مى توانى با استفاده از يك مداد رايانه اى نّقاشى كنى و نّقاشى هايت را با رنگ هاى 
مختلف رنگ كنى. حتّى مى توانى اشتباه هايت را با پاك كن رايانه اى پاك كنى! براى اين كه با اين نرم افزار و مدادها 

و رنگ هايش بيش تر آشنا شوى، حتماً شماره ى بعدى را بخوان.

به اين سايت سر بزن!

رايانه ي من
رايانه ي من

  نيلوفر عاكفيان 
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«داداجي» و «شاباجي»، خواهر و برادر دوقلو هستند.
ــاباجي بزرگ تر است. براي همين،  داداجي پنج دقيقه از ش
وقتي آن روز صداي زنگ در را شنيدند، داداجي از جايش 
ــاباجي نگاه كرد. منظورش اين بود  تكان نخورد. فقط به ش
ــاباجي برود و در را باز كند. شاباجي رفت و گوشِي  كه ش
ــت. از چيزي كه ديد، تعّجب كرد. توي  دربازكن را برداش
صفحه ي دربازكِن تصويري، يك مرد را ديد كه ايستاده بود. 

مرد يك تّكه كاغذ در دست داشت.
شاباجي توي گوشي گفت: «شما كي هستيد؟»

ــما نامه  ــت: «براي ش ــگاه كرد و گف ــوي دوربين ن ــرد ت م
آورده ام.»

ــت و پيش داداجي رفت.  ــي را گذاش ــاباجي زود گوش ش
داداجي داشت با رايانه، بازي «دزد و پليس» مي كرد. شاباجي 

گفت: «يك نفر آمده و نامه آورده.»
داداجي بدون اين كه چشم از صفحه ي رايانه بردارد، گفت: 

«خوب، برو نامه را بگير.»
صداي آژير پليِس بازي، در اتاق پيچيده بود.

شاباجي كمي نگران شده بود. گفت: «اّما قيافه اش به نامه رسان 
نمي خورد.»

داداجي تعّجب كرد. بلند شد و گفت: «اآلن كجاست؟»
شاباجي گفت: «فكر مي كنم پشت در باشد.»

ــت. به صفحه ي  ــي را برداش داداجي با عجله رفت و گوش

تصوير نگاه كرد. مرد، بي حوصله و با اخم، ايستاده بود و اين 
پا و آن پا مي كرد.

داداجي گفت: «اين آقا نامه رسان نيست!»
ــيده بود، گفت: «پس چرا مي گويد نامه  ــاباجي كه ترس ش

آورده؟»
ــد، توي  ــعي مي كرد محكم باش ــي با صدايـي كه س داداج

گوشي گفت: «كيه؟»
مرد كه از شنيدن صدا جا خورده بود، دوباره صورتش را به 

دوربين نزديك كرد و گفت: «منم باباجان! نامه آورده ام.»
داداجي گفت: «از كجا؟»

ــت: «از  ــرد و گف ــتش ك ــه كاغذ توي دس ــرد نگاهي ب م
جي باج آباد!»

شاباجي با خوش حالي گفت: «جانمي جان! نامه ي عم باجي 
است!»

داداجي با اخم گوشي را گذاشت. گفت: «شك دارم!»
دوباره صداي زنگ بلند شد. شاباجي خودش را جمع كرد. 
ــت و گفت: «از كجا بفهميم شما  ــي را برداش داداجي گوش

راست مي گوييد؟»
مرد كه معلوم بود ناراحت شده است، گفت: «بگوييد پدرتان 

بيايد دم در.»
داداجي مي خواست بگويد: «پدر و مادرمان خانه نيستند.» اّما 

رگر:حميدرضا داوودي 
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زود حرفش را خورد. گفت: «پدرم دستش بند است. مامانم 
ــت و اآلن دارد گوشت ُخرد مي كند!  ــتش اس هم چاقو دس

خيلي هم عصباني است!»
مرد داد زد: «در را باز مي كنيد يا...»

شاباجي زود گوشي را از دست داداجي گرفت و سر جايش 
گذاشت. گفت: «من مي ترسم!»

ــيد. داداجي كمي  صداي آژير پليس رايانه به گوش مي رس
فكر كرد و گفت: «بايد پليس 110 را خبر كنيم. تو گوشي را 

بردار و او را سرگرم كن تا من به پليس 110 زنگ بزنم.»
ــت هايي لرزان، گوشي را برداشت و گفت:  شاباجي با دس

«كمي صبر كنيد! اآلن در را باز مي كنم!»
ــس را ديدند كه با  ــاباجي پلي چند دقيقه بعد، داداجي و ش

موتور آمد و دست هاي مرد را گرفت. 
مرد كه تعّجب كرده بود، گفت: «با من چه كار داريد؟»

پليس گفت: «با اين بّچه ها چه كار داري؟ اين جا چه مي كني؟ 
تو نامه رسان هستي؟»

مرد كه حسابي ترسيده بود، نامه را به پليس داد و گفت: «من 
نامه رسان نيستم. از جي باج آباد مي آمدم. عم باجي  نامه اي داد 

كه به اين نشاني بياورم.»
پليس نامه را گرفت و نگاه كرد. بعد، اخم  كرد و گفت: «اين 

ديگر چه جور نامه اي است؟ اين حرف ها چه معني دارد؟»

ــه به زبان  ــود، گفت: «اين نام ــد آمده ب ــرد كه زبانش بن م
ــده. فقط خودمان مي توانيم آن را  ــته ش جي جي باجي نوش

بخوانيم.»
ــت او را گرفت و  ــس حرف هاي مرد را باور نكرد. دس پلي
ــه كالنتري بياييد! گمان كنم يك  ــما لطفاً با من ب گفت: «ش

جاي كار ايراد دارد. بفرماييد!»
ــي گفت:  ــاكت بود، از توي گوش داداجي كه تا آن موقع س
ــاي پليس! من بلدم خط جي جي باجي را بخوانم. اجازه  «آق

بدهيد بيايم دمِ در.»
داداجي زود خودش را به درِ خانه رساند و كاغذ را از پليس 
ــت: «بله، اين نامه  ــته نگاه كرد و گف گرفت. خوب به نوش
ــته. او گفته كه سه روز ديگر به خانه ي ما  را عم باجي نوش

مي آيد!»
داداجي آن قدر از خواندن نامه خوش حال شد كه يادش رفت 
پليس و مرد آن جا ايستاده اند. جست زد و در را بست. بعد، 
ــاباجي  همان طور كه نامه را در هوا تكان مي داد، به طرف ش
ــتبندي آن ها را به هم وصل كرده  دويد. پليس و مرد كه دس
بود، هاج و واج پشت در ماندند، با تعّجب همديگر را نگاه 

كردند.
عم باجي در نامه چه نوشته بود؟ خّط جي جي باجي  چه جور 
خّطي است؟ آيا پليس، مرد بيچاره را آزاد مي كند يا نه؟ مامان 
و باباي بّچه ها كجا بودند؟ جواب اين سؤال ها را در قّصه ي 

بعدي «خانه ي جي جي باجي ها» بخوانيد!
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بّچه ها، قرار اســت چند فّعاليّت خوشمزه به شما ياد بدهيم!  
تعّجب نكنيد. مي خواهيم اين بار فّعاليّت هاي دستي خودتان را با مواّد غذايـي 
انجام بدهيد. يكي از اين فّعاليّت هاي خوشمزه، درست كردن ساالد است. پس پيش بندها را ببنديد، دست ها را 
بشوييد و آماده ي كار شويد. مي خواهيم ساالد شيرازي درست كنيم، يعني همان ساالد «گوجه و خيار». شما با 
درست كردن آن به شكل هاي مختلف و زيبا هم به مامان و بابا كمك مي كنيد، هم يك تابلوي زيباي خوردني 

به سفره تان اضافه مي كنيد. 

ــاز داريد: گوجه فرنگي،  ــايل و مواّدي كه ني وس
ــون، نمك، فلفل،  ــاز،  ليموترش، روغن زيت خيار، پي
ظرف ساالد، كارد آشپزخانه، تخته ي گوشت (تخته ي 

مخصوص خرد كردن مواد در آشپزي).
خوب به شكل گوجه، خيار، پياز نگاه كنيد. ببينيد به چه روش هايـي مي توان آن ها را 

خرد يا قطعه قطعه كرد: حلقه اي، خاللي، اُريب، نگيني و...
اّول گوجــه، خيار و پياز را جداگانه خرد كنيد (نگيني). خيار بايد بيشــتر از 

من غذا مي ِكشم 

عظم الريجاني
س:ا

عّكا
  

ور 
رادپ

     فاطمه 

1

13
88

هر 
م

20



گوجه و گوجه بايد بيشتر از پياز باشد. آن ها را جداگانه در ظرف ساالد بريزيد اّما قاطي نكنيد. بعد، همين مواد 
را به شــكل هاي مختلف (حلقه اي، خاللي يا...) برش دهيد و ســپس آن ها را روي مواد آماده شده ي ساالد به 
شكل هاي مختلف بچينيد و نقش هاي زيبا بسازيد. حاال فقط به ساالد، آب ليموترش، نمك، فلفل و روغن زيتون 

اضافه كنيد. عجله كنيد، همه سر سفره منتظر تابلوي قشنگ شما هستند. نوش جان!
دعاي بعد از غذا را هم فراموش نكنيد.
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* بّچه ها ! در متن زير 2 غلط ديكته اي وجود دارد. اگر 
آن ها را پيدا كرديد!

آهوخانم رفته بود گشت وگزار كه توي تور شكارچي 
افتاد. فرياد زد: «كمك... كمك...» 

ــمش افتاد به يك موش كوچك.  در همين وقت، چش
صدا زد: «آقا موش، مشكل مرا چاره مي كني؟ با دندان هاي 

تيزت اين تور را پاره مي كني؟!»
ــن چه؟!» بعد هم راهش را كج كرد  موش گفت: «به م
ــده بود كه  ــدم از آهو دور نش ــا هنوز چند ق ــت. اّم و رف
ــمان رسيد، موش را ميان پنجه هايش گرفت  عقابي از آس
ــكارچي آمد. آهو را توي  و پريد. چيزي نگذشت كه ش
ــد. فكر كرد: «حيف است آهوي  تور ديد، خوش حال ش
ــت او را به بازار ببرم و  ــنگي را بكشم. بهتر اس به اين قش

بفروشم.»

 مهري ماهوتي   تصويرگر:ندا عظيمي 

قّصه ي ديروز،با زبان امروز

توي راه بازار بود كه مردي آن ها را ديد. مرد گفت: «چه 
آهوي قشنگي! چه چشم هايـي! چه دست و پايـي!»
شكارچي گفت: «گوشت خشمزه اي هم دارد. آن 

را مي خري؟»
مرد مهربان آهو را خريد. 
ــرش كشيد. او  دستي به س

ــت  را ناز كرد. بندها را از دس
ــرد. او را به  ــش باز ك و پاي
جنگل برد و گفت: «برو از 

اين جا. در امان خدا». 
          (با اقتباس از قابوس نامه)

*پيدا كرديد؟ (پاســخ صحيح در 
صفحه ي33 )



سرگرمي 

به اين شكل خوب نگاه كن؛ بعد در 
جدول خالى پرنده را نّقاشى كن.

به اين شكل ها خوب نگاه كن.
شكل هاى پايينى، همان شكل هاى بااليـى هستند كه تكهّ هايشان از هم جدا شده اند.در باال رنگ آميزى شده اند 

ودر پايين بى رنگ اند. هر تّكه ى پايينى را با رنگ تّكه ى بااليـى ِ مثل خودش، رنگ آميزى كن.
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 دروغ، ارزِش انسان را كم مي كند.
 با بدان دوست نباش.

 عيب جويـي باعث دشمني مي شود.
 اگر كسي كارش با حرفش يكي باشد، رستگار است.

 اگر كسي قرآن را حفظ و به آن عمل كند، با فرشتگاِن 
خدا همراه مي شود.

پندهاي آسماني پندهاي آسماني 

دعاي گنجشكدعاي گنجشك
صداي جيك جيك گنجشك ها 

شنيده مي شد. امام صادق(ع) 
ــاگردانش زير  و ش

نشسته  درختي 
ــد و باهم  بودن

گفت وگو مي كردند.
گنجشك ها از اين شاخه به آن شاخه مي پريدند. 

ــاگردانش كرد و با لبخند پرسيد:  امام رو به ش
«مي دانيد گنجشك ها چه مي گويند؟»

ـ نه، نمي دانيم.
امام فرمود: «آن ها مي گويند: خدايا، گنجشك 
را تو آفريدي... ما گرسنه مي شويم و بايد غذا 
بخوريم، تشنه مي شويم و آب مي خواهيم. به ما 

آب و غذا برسان!» 

 مدينه، شهري در عربستان است كه پيش از هجرت 
پيامبر اكرم (ص) از مّكه، نامش «يَثرِب» بود. 

مرقد پاك پيامبر و برخي از بزرگاِن اســالم در آن شهر 
است.

آن جا يكي از زيارت گاه هاي مسلماناِن جهان است.

 امام در روز 17 ماه ربيع االّول سال 83 هجري در مدينه 
به دنيا آمد.مادرش، اُّم َفرَوه بود و پدرش، امام باقر(ع).

* رستگار:آسوده

ي 
سد

ضا ا
لير
ر:ع

ويرگ
تص

  
ي 
ادر

صر ن
 نا

*
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 امام در 31 سالگي، پس از شهادت پدرش، امام محّمد 
باقر(ع)، به امامت رسيد.

ــيد و در  ــالگي در مدينه به شــهادت رس  وي در 65 س
قبرستان بقيع به خاك سپرده شد.

مگسمگس

ــي، دومين   منصــور َدوانيق
خليفه ي عبّاسي بود. به دستور 
او شهر بغداد (پايتخت كنوني 

عراق) پايتخت عبّاسيان شد.

عبّاسي،امام  منصوردوانيقي،خليفه ي  روزي 
ــراي بازجويـي به قصرش  صادق (ع) را ب
برد. در همان وقت، مگسي از پنجره ي قصر 

داخل شد و روي صورت خليفه نشست.
ــكان داد. مگس لحظه اي از  او دســتش را ت
صورتش پريد ولي دوباره روي او نشست. 
منصور باز هم مگس را پراند. اّما مگس وِز 
وِزكنان دور ســرش چرخيد و باز هم روي 

صورتش نشست.
منصور با عصبانيّت به امام گفت: «خداوند 

براي چه مگس را آفريده است؟»
امام با لبخند گفت: «براي اين كه افرادِ مغرور 

را كوچك كند!»
صورِت منصور از عصبانيّت سرخ شد.

 قبرستان بقيع در شهر مدينه است. مزار پاك امام حسن(ع)، 
ــّجاد (ع)، امام باقر(ع)، امام صادق (ع)و تعدادي از  امام س

بزرگان اسالم در آن جاست.
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يكي بود و يكي نبود. بزي بود و بزي نبود.
بزي كه بود، دو شاخ بلند داشت، دو پاي تيز داشت، و دندان هايـي داشت كه سنگ را هم ُخرد 

مي كرد.
بزي كه نبود، نه شاخ داشت و نه پا و نه دندان.

ــا قوي ترم، حتّي از تو! اگر قبول نداري، بيا تا  ــزي كه بود به بزي كه نبود گفت: «من از همه ي بزه ــك روز، ب ي
بجنگيم !»

ــكم بزي كه نبود. اّما بزي كه نبود، اصًال شكم  ــاخ هايش زد به ش اين را گفت و عقب پريد و جلو دويد و با ش
نداشت. شاخ هاي بزي كه بود، فرو رفت به تنه ي سخت يك درخت و شكست.

بزي كه بود، با شاخ شكسته عقب نشست، نفسي تازه كرد و گفت: «هنوز هم من از تو قوي ترم. اگر قبول نداري، 
بجنگ تا بجنگم!»

اين را گفت و عقب پريد و جلو دويد و با پاهاي تيزش لگد زد به كمر بزي كه نبود. اّما بزي كه نبود، اصًال كمر 
نداشت. پاهاي تيز بزي كه بود، خورد به سنگ بزرگي كه سر راهش بود و زخمي شد.

ــي تازه كرد و گفت: «اّما من هنوز هم از تو  ــته عقب نشست. نفس ــاخ شكس بزي كه بود، با پاهاي زخمي و ش
قوي ترم. قبول نداري؟ پس بجنگ تا بجنگم!»

بعد هم عقب پريد و جلو دويد و دندان هاي بُرنده  اش را فرو كرد به پوزه ي بزي كه نبود.
اّما بزي كه نبود، اصًال پوزه نداشت. دندان هاي بزي كه بود به نرده هاي آهني كه پيش رويش بود، گير كرد و از 

جا كنده شد.
بزي كه بود، با دهان بي دندان و پاي زخمي و شاخ شكسته، عقب نشست. از درد و خستگي نفس بلندي كشيد 
و خواست بگويد: «هنوز هم من از تو قوي ترم ...» اّما نتوانست. سرش را پايين انداخت و رفت كه رفت، و ديگر 

هيچ وقت به بزي كه نبود فكر نكرد.

 شكوه قاسم نيا
 تصويرگر:حسن عامه كن

داستانداستان
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ــه با بّچه ها بازى مى كرديم، يكى از آن ها با ضربه ى محكمى، توپ را باالى نرده ها  ــتيم توى مدرس ديروز كه داش
انداخت. تا خواستيم راهى براى آوردن توپ پيدا كنيم، رضا مثل يك گربه از نرده ها باال رفت و توپ را پايين آورد. 
با خودم فكر كردم: «كاش من به جاى رضا بودم. خوش به حالش! چه قدر زرنگ است! چه قِدّ بلندى دارد! ولى من 

چى؟ به چه دردى مى خورم؟»
اتّفاق ديگرى هم افتاد. بّچه ها به طرف دروازه هجوم بردند و با ضربه ى آن ها دروازه از جا كنده شد و در باغچه 
افتاد. اين بار محمود كه هيكل درشتى دارد و بازوهايـى قوى، يك نفره دروازه را بلند كرد و سِر جاى خودش گذاشت. 
باز هم با خودم فكر كردم: «چه مى شد اگر من به جاى محمود مى توانستم اين كار را بكنم؟ اى كاش من هم قدرت 

او را داشتم. چه زورى دارد اين محمود! ولى من حتّى نمى توانم يك ميز را به تنهايـى بلند كنم.»

 عبدالهادي عمراني 
 تصويرگر:طاهر شعباني 



وقتى هم كه توپ زير پل باريك جوى كنار حياط گير كرد، همه ى چشم ها به طرف سينا برگشت. چون فقط يك 
ــت توپ را بيرون بياورد. او هم بى هيچ حرفى توى جوى رفت و از زير پل، توپ را بيرون  آدم كوچولو مي توانس
كشيد. او با بدن الغر و استخوانى خود توانست كارى كند كه ديگران نمى توانستند. با خودم فكر كردم: «سينا چه قدر 

به خودش افتخار مى كند! اّما من چى؟ اى كاش من سينا بودم.»
آخر سر هم محسن يك پاس خوب را به گل تبديل كرد و همه گفتند: «گل... گل!» و محسن 

با مشت هاى گره كرده روى دست ها بلند شد.
ــر  ــض كرده بودم و از ناتوانى خودم گريه ام گرفته بود. چرا پدر و مادرم مرا پس بغ

خوب خودشان صدا مى زنند؟ من كه هيچ كدام از اين كارها را نمى توانم بكنم.
يك روز در كالس معّلم از ما پرسيد: «چه كسى مى تواند يك گلدان گل زيبا روى 

تخته نّقاشى كند؟»
ــى لّذت بردند. حدس مى زنيد  ــت باال رفت... همه از ديدن آن نّقاش فقط يك دس

ــؤال ها سرى به افكار و  ــى را كشيده بود؟ شما هم با پاسخ به اين س ــى آن نّقاش چه كس
احساسات خود بزنيد:

1. آيا مى دانيد بعضى كارها را همه مى توانند انجام دهند؟ 
چند مثال بزنيد..................................................................
2. بعضى كارها را هيچ كس نمى تواند بكند؛ مثل ............
...........................................................................................

3. كارهايـى هم هستند كه فقط بعضى از بّچه ها مى توانند 
انجام دهند و بقيّه نمى توانند؛ مثل ....................................
...........................................................................................

ــردن دروازه، بيرون  ــوپ از بلندى، بلند ك 4. آوردن ت
آوردن توپ از زير پل و كشيدن نّقاشى زيبا روى تخته ى 
كالس، كارهايـى است كه همه مى توانند انجام دهند؟ ...

......................................................................................
ــما در حل مسئله هاى رياضى، ورزش ها و  5. به نظر ش
بازى هاى گوناگون، نوشتن ديكته ى صحيح كلمه ها و 
كارهاى ديگر كالس يا حياط، دانش آموزان به يك اندازه 
توانا هستند؟ .............................. آيا انجام آن ها براى همه 
آسان است؟ ........................... مى توانيد بگوييد چرا؟ .....
...........................................................................................

ــانى كه  ــا اگر نتوانيد كارى را به همان دقّت و آس 6. آي
ديگران انجامش مى دهند، انجام دهيد، به اين معنى است 

كه بى ُعرضه و نااليق هستيد؟ .............................. چرا؟
7. اگر نتوانيد هيچ كدام از اين كارها را انجام دهيد، يعنى 
بّچه ى بدى هستيد؟ ................................. در اين باره چه 
فكرى مى كنيد؟ ................................................................

ــا تابه حال برايتان پيش آمده كه فكر كنيد ديگران  8 . آي
كارهايـى را بهتر از شما انجام مى دهند؟ ........................

اگر اين طور فكر كرده ايد، چه دليلى براى آن پيدا كرده ايد؟ 
...........................................................................................

9. اگر نتوانيد كارى را به خوبى ديگران انجام دهيد، آيا 
خود را نادان، دست وپا چلفتى، ضعيف يا بد مى دانيد؟ ...
............................................................................................

ــتيد كارى را به خوبى انجام  10. دفعه ى بعد اگر نتوانس
دهيد و فكر كرديد آدم بدى هستيد چون موفّق نشديد، 
به خودتان چه خواهيد گفت؟ ..........................................
............................................................................................

حاال كه به افكار و نظرات خودتان سر زديد و آن ها را 
رو كرديد، به پدربزرگ و مادربزرگ يا هركسى  زير و 
كه دوست داريدسري بزنيد و از آن ها بپرسيد درباره ى 

شما چه فكرى مى كنند.
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1. شب ها در آسمان مي تابد
ــه رنگ قرمز كه  ــيرين و آبدار ب 2.ميوه اي ش

پوست سبز دارد
3. حاصل جمع 3 با 4

4. مي زنيم زمين هوا مي رود
5. سومين فصل سال

6. مي گويند خوب است بّچه اين طوري باشد
7. در بهار مي رويد

8 . پرندگان مي سازند

9. با آن در آسمان پرواز مي كنند
10. گندم آسياب شده
11. عضوي از بدن
12. پايتخت ايران

13. بزرگ ترين جانوري كه در دريا زندگي مي كند

 بنفشه رحماني 

اّولين اسباب بازى كوكى، كِى 
ساخته شد؟

 درقرن 17 ميالدي بود كه لويى 
چهاردهم، پادشاه فرانسه يك سرباز 
كوكي به پسرش هديه داد.اين سرباز 

رژه مي رفت.

كوچك ترين حشره ى جهان 
چيست؟

نوعى زنبور ماده است. اين حشره، 
كوچك تر از نصف نوك سوزن 
است. اين زنبور بال ندارد. چون 
آن قدر َسبُك است كه مثل يك 
ذّره ى غبار در هوا شناور مى ماند!

اّولين كسى كه نام كوچك ترين 
ذّره را اتم گذاشت، چه كسى بود؟

 سيامك نيك طلب  

دموكريتوس، دانشمند يونانى. به 
او فيلسوف خندان نيز مى گفتند. او 
2500 سال پيش، ريزترين ذّره را 

اتم ناميد.

سرگرمي 
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وسايلي كه نياز داريم:
1. يك عدد مقّواي مشكي A4   2. كاغذهاي رنگي يا كادو   3. چسب مايع    4. قيچي    5. مداد سفيد

 
روش كار:

1. مقّواي مشكي را از طول 2 قسمت كن و ببر.
2. يكي از قسمت ها را به صورت بادبزن تا كن.

ــكلي كه  ــورت و 2 مثّلث براي گوش ها و يك ُدم به هر ش ــر، يك بيضي براي ص ــمت ديگ 3. از قس
مي خواهي ببر.

4. از كاغذهاي رنگي 2 مثّلث براي گوش هاي گربه، 2 دايره براي لُپ ها، يك مثّلث كوچك تر براي بيني و چند 
نوار براي خط هاي روي بدن و ُدمِ گربه ببر و مانند شكل، آن ها را بچسبان.

نكته: براي ُدمِ گربه، اّول نوارها را بچسبان و بعد اضافه هاي نوار را ببر.
5. حاال مي تواني چشم ها و دهان گربه را با مداد سفيد بكشي و روي بدن گربه را با شكل هايـي تزيين 

كني؛ مثًال تيغ ماهي يا ماهي براي يك گربه ي شكمو يا گل و قلب براي يك گربه ي مهربان.

 ندا عظيمي 

مثّلث     بيضي 

كاردستي  
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ــد، باز هم كه  مادر: «احم
ــاره  ــازه ات را پ ــلوار ت ش

كردى.»
احمد: «بله مادر. وقتى داشتم زمين 
ــردم آن را بيرون  مى خوردم، وقت نك

بياورم.»

مادر: «زهرا، يادت باشد در ميهمانى به ميوه ها دست نزنى.»
زهرا: «چشم مامان. فقط مى روم سراغ آجيل و شيرينى.»

پسر: «آقا، تقويم داريد؟»
فروشنده: «بله، چه نوع تقويمى مى خواهى؟»
پسر: «تقويمى كه زياد تعطيلى داشته باشد.»

نگهبان: «صد بار گفتم اين جا ماهى نگير!»
ماهى گير: «ولى من كه ماهى نمى گيرم.»

نگهبان: «پس چرا قّالبت را در آب انداخته اى؟»
ماهى گير: «دارم به كرمم شنا كردن ياد مى دهم.»

رضا: «مى دانى چرا كالغ سياه است؟»
ــتان ها روى بام خانه ها مى نشيند. دود  سعيد: «چون زمس

بخارى ها آن را سياه مى كند.»
ــون را مى برد.  ــرا كالغ صاب ــاال فهميدم كه چ ــا: «ح رض

مى خواهد با صابون خودش را تميز كند!»

ــدارم. خيلى  ــت ن ــن اين پنير را دوس ــد: «مادر، م احم
سوراخ سوراخ است.»

ــر را بخور،  ــط پني ــرم. تو فق ــى خوب پس ــادر: «خيل م
سوراخ هايش را بگذار كنار بشقاب.»

اّولى: «چرا تخم مرغ را زير خاك مى گذارى؟»
ــت، سبزى  ــبزى را توى خاك كاش دومى: «پدرم تخم س
ــكارم تا جوجه  ــم تخم مرغ ب ــن هم مى خواه درآمد. م

دربيايد.»

اّولى: «آقا، مى شود يك سؤال از شما بكنم؟»
ــاعت سه نيمه شب چه وقت سؤال كردن  دومى: «نه! س

است؟»
اّولى: «متشّكرم. مى خواستم بدانم ساعت چند است.»

شعباني 
ر:طاهر 

صويرگ
 ت

لطفًا اخم نكنيد 
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ــتيم. براي همين مي تواني هر وقت كه  ــنيدن حرف هاي قشنگ و پيشنهادهاي خوب تو هس ــه آماده ي ش مي داني كه ما هميش
ــماره هاي 88301482 -021 و 88839232 -021 تماس بگيري. وقتي كه اين شماره ها را بگيري، به تو  ــتي، با ش خواس
مي گويند كه بايد شماره ي دفتر مجّله را هم بگيري. مي داني كه شماره ي مخصوص مجّله ي ما 104 است. بعد از اين كه شماره ي 
مخصوص را گرفتي، پيشنهادت را بگو. يادت نرود كه نام، نام خانوادگي، شهر و شماره ي تلفنت را هم بگويي. اگر با مديرمسئول 

مجّله كار داشتي، شماره ي 102 را بگير و براي صحبت با بخش اشتراك هم شماره ي 114 را بگير. منتظر تماس تو هستيم.

ــب است! شما كه مي گفتيد از  ــما مناس علي: «چه قدر نور خانه ي ش
المپ هاي كم مصرف استفاده مي كنيد!»

ــن نمي كنيم. ولي به اندازه ي  محّمد: «تازه، ما هيچ وقت المپ اضافي هم روش
نيازمان مصرف مي كنيم.»

علي: «من هم هميشه موقع مسواك زدن سعي مي كنم از يك ليوان آب استفاده كنم.»
پويا: «اگر گفتيد به غير از اين ها من چه كار مي كنم تا اشتباه 

مصرف نكنم؟»
بّچه ها! فكر مي كنيد پويا چه كار مي كرد تا درست 
مصرف كند؟ پاســخ هاي خــود را تا 15 آبان 
به نشــاني مجّله  بفرستيد تا به كارهاي 

برگزيده جايزه بدهيم.

ــري / ايالم:  ــوراني/  اليگــودرز: زهرا طاه ــن منصوري، فاطمه س ــان، معصومه اميني، پروي ــا عطري ــان: عليرض اصفه
ــد: زهره نخعي،  ــا زارعي/  بيرجن ــارا درياب/ بوشــهر: عليرض ــرا فيضي/ بهار: س ــدر تركمن: زه ــتم هوايـي/ بن رس
ــين اردانه،  ــي/ تهران: اميرحس ــك قلنجي، فاطمه افضل ــيد محّمدي/ تبريز: باب ــي، فاطمه رضايـي، جمش ــه نخع فاطم
ــوري / ــا/ خلخال: معصومه آش ــاززاده، مرضيه شميس ــانا خب ــلي، ركس ــاعد مرس ــه طالبي، مرضيه مرادي، س معصوم

ــوادكوه: اميرمحّمد فرج زاده/ شاهين شــهر: علي شيرواني/  ــبزوار: فاطمه منصوريان/ س ــين بيدل/ س ســاري: اميرحس
شهرري: فريبا غالمي/ شهرضا: فاطمه/ شهريار: مريم طالبي زكريا/ فيروزآباد: حميدرضا خواجه/ قم: مليكا اميري/ قوچان: 
زهرا باربد، پويا اميري/ كاشــان: مهدي صفري، طاهره شب خوان/ كرج: كيميا تهراني/ كرمانشاه: فاطمه محّمدي، نگين 
حسيني /كياسر: معصومه اسالمي/ الر: مسعود بيغرض، محّمد امين بيغرض/ لنگرود: پورمّحمد - شعبان زاده /مباركه: مريم 
قرباني/ مشهد: نرگس يوسفي، فاطمه محمي ديزاوندي، فاطمه نيازپور، فاطمه ايرانلو، مهرنوش فردين/ مالير: اميرحسين 

بكتاش/ ميمه: فاطمه محّمدي/ نقده: ستاره آروند

پاسخ صحيح غلط هاي ديكته اي صفحه ي 22: گشت وگذار - خوشمزه اي 

ايستگاه بّچه ها 
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شنبه :
امروز صبح زود، اتّفاق عجيبى افتاد. يكى از مورچه هاى 
چاق النه به اسم «موچاق» با سر و صدا يك پوست بزرگ 
ــته را تا نزديك النه آورد. اّما هرچه كرد، نتوانست  پس
ــته خيلى بزرگ  ــت پس آن را به داخل النه بياورد. پوس
ــد و همان جا گير كرده بود.  بود و از درِ النه رد نمى ش
مورچه هايـى كه بيرون مانده بودند، نمى توانستند داخل 
ــتند بيرون  بيايند. مورچه هاى داخل النه هم نمى توانس
بروند. موچاق هم گيج شده بود و هى دور و بر پوست 
ــاى آن را ميان آرواره هايش  ــته مى چرخيد و يك ج پس
مى گرفت تا آن را تكان بدهد، اّما نمى توانست. در همين 
موقع، چند تا از مورچه هاى كارگر از راه رسيدند. رييس 
مورچه هاى كارگر، سرِ موچاق داد زد كه: «اين چيه كه 
آورده اى؟ مگر قحطى خوراكى بود؟ پوست پسته به چه 

درد ما مى خورد؟»
موچاق كه عاشق آوردن چيزهاى سنگين بود، گفت: 

ــايد خوراكى باشد. از ديشب  «چيز خوبى بود، گفتم ش
ــر حياط دارم اين را با خودم مى كشم و  تا حاال از آن س

مى آورم.»
مورچه ى كارگر گفت: «تا حاال كدام مورچه را ديده اى 
ــت پسته بخورد؟ آن هم پوست پسته ى به اين  كه پوس

بزرگى!»
ــدا زد و آن ها آمدند و  ــاى ديگر را ص ــد، كارگره بع
هركدام يك گوشه ى پوست پسته را گرفتند. بعد از دو 

ساعت توانستند آن را بيرون بكشند.
موچاق هم ناراحت شد و رفت گوشه اى نشست.

ــا اين پايان ماجرا نبود. بعد از ظهر باران كمى باريد.  ام
پوست پسته پر از آب شد.

ــنا  ــابى ش بّچه مورچه ها ريختند توى آن آب و حس
ــوش حالى به  ــته بود و با خ ــد. موچاق هم نشس كردن

شنا كردن مورچه ها نگاه مى كرد.

 احمد عربلو   تصويرگر:ماهني تذهيبي

لبخندكلبخندك
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