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گاهنامه کودک                 

97تابستان    -سال اول -شماره اول                 



 

 به نام خداوند بخشنده مهربان

 حرف اول
عصرهای دلچسب تابستان برای خیلیله هلا  لیل              

دیگری است. در محیه ما، سعدی، مادرها جلیلد در           

خانه را آب پاشه مه کنند و بعد مه نشینند و گلرم             

صحبت با همدیگر مه شدند. بعضه از بچه هلا بله               

کالس های تابستانه مه روند و بقیه بچه های محیه          

گرم بازی در کد ه مه شدند. حته پدرب رگ ها هل     

نشینلنلد و       مهمان کد ه ها مه شدند و دور ه  مه        

بار خاطرات زندگیشان را برای ه  باز مه کنند؛           کدله

گاهه ه  سرگرم دیدن بازی بچه ها مله شلدنلد.              

شدد از صدای خنلده و جلیل              خالصه کد ه پر مه   

ها. تا وقت غروب که ک  ک  همه در خانه ها آرام  بچه

 مه گیرند و منتظر طیدعه تازه مه مانند.

این مجیه ای است که ابتدای تابستان امسال، گروهه 

از اعضای کتابخانه دور ه  جمع شدند و با همفکری          

ه  و کمک کتاب های کتابخانه آن را درست کردند.          

فکر مه کن  عصرها فرصت خداندنش را نلداشلتله             

کن ، در اولین فرصت مطاللب        باشید! اما پیشنهاد مه    

 خداندنه اش رامطالعه کنید. 

 فهرست مطالب:

 

 

 سردبیر: مری  منافه

آرا: نعیمه گنجدری صفحه  

 هیئت تحریریه:

 نازنین غفدری

 نرگس گندمکار

 نفیسه دژبخش

 

 آدرس:
 ، 12ی  شیراز، شهرک سعدی، بیدار نیستان، روبروی کد ه

 مدسسه روشنای طیدع مهر، طبقه اول، کتابخانه طیدع

 فرشته برزگر

 فاطمه کشاورز

 مدینه مدمن خان

 2 گیسدان سب ..............................................

 1 ماست...........................................................

 5 (...............شعبده بازیکشمش حرف شند)

 6 تابستان فصیه است که...........................

 8 تابستان های قدی ....................................

 9 خاطرات شیرین تابستان.........................

 22 جدول..........................................................

 21 حکایت مگس.............................................

 21 (..................شعبده بازیبادکردن بادکنک)



 

 گیسوان سبز

 دست خدد را مثل برگه

 روبروی باد بردم

 رو به روی باد خدد را

 ای از یاد بردم لحظه

 

 من شدم مثل درخته

 در کناری ایستادم

 گیسدان سب  خدد را 

 من به دست باد دادم

 

 جدجه گنجشکه کنارم 

 جیک جیکه کرد و خندید

 های کد ک او بال

 زیر دست باد رقصید 

 

 درختان”با خددم گفت : 

 دوستان باد هستند

 ها ه  مثل من، گنجشک

 “با درختان شاد هستند.
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 ماست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقته خداست  از خیابان تدی کد له بلچلیلچل  سلرم را                  

برگرداندم تا دوباره کبری را ببین  که ظرف ماست محلکل       

به دیدار خدرد و نصف ماست ها روی زمین پلخلش شلد.                

ترسیدم از پشت دیدار سرک کشیدم هندز خییه مانده بلدد        

تا کبری به من برسد. تند تند با کفش  ماست هلا را روی        

 زمین مالیدم و با عجیه از آنجا دور شدم.

اصلال ملن آدم       “ مانده بددم که  ه بکن . با خددم گفلتل :           

بدبیاری هست . همیشه باید دعدای  کنند. مه دانست  وقته 

به خانه بروم، مادر دعدا مه کند. بابا مه گفت: به فکر ملن                

نیستید که با  ه جان کندنه پدل در مله آورم. فلکلر                   

 کنید پارو دست گرفته ام و تند تند پدل پارو مه کن .  مه

ممدله مه گفت:  را این دست و پا  یفته را فرستلادیلد              

دنبال ماست خریدن. آن وقت کبری تخ  مرغ ها را سلالل            

جیدی مادر مه گذاشت و مه گفت: بفرماییلد هلمله اش               

سال  است. مادر ه  مه گفت: تد خانمه. کاش رضدان از تد  

 “یاد مه گرفت! 

مادر لب پیه ایستاده بدد و صدای  مه کرد. از پشلت               

 “ بیه”درخت انار سرک کشیدم و گفت : 

مادر ظرفه را که تدی دستش بدد، نشان داد و گفلت:            

بیا دخترم با کبری بروید و ماسلت و تلخل  ملرغ                 ” 

 “بخرید.

ظرف را گرفت  و خدشحال به طرف در دویدم. صلدای            

ببیلن ملادر، رضلدان        ” کبری از پشت سرم بیند شد:        

شروع کرد؛ اگر بخداهد اینجدری بیاید و تدی کلد له           

 “بدود، من نمه روم.

رضدان،  را این اداها را از خلددت در             ” مادر گفت:    

 “تر، بگذار خداهرت بیاید. آوری؟ یداش مه

ایستادم تا کبری رسید. از خانه بیرون رفتی . کلبلری              

دوست داشت مثل مادر حرف ب ند و کارهایش مثل او          

باشد؛ وله من دوست داشت  از دم خانه تا دم ملالازه             

یک نفس بدوم. کمه همراه کبری راه رفلتل ؛ ولله                

طاقت نیاوردم و پا گذاشت  به دو. هر  ه کبریصدایل              

زد، فایده نداشت. نایستادم تا به ملالازه ی علبلدی                

بندری رسیدم. برگشت  و نگاه کردم. کلبلری از دور               

آمد. منتظر بددم تا به من مه رسد، یک نیشلگلدن               مه

 محک  از بازوی  بگیرد. 

وقته به من رسید، سرش را مثل مادر تلکلان داد و               

اینجا نمه شدد، تدی خانه نشانت مله دهل             ” گفت:   

و با عصبانیت ظرف ملاسلت را از         “  دویدن یعنه  ه  

 دست  بیرون کشید و دم ماازه ایستاد.

خرید که کردی  کبری ظرف ماست را به ملن داد و              

مه ترسل  اگلر     ” تخ  مرغ ها را خددش گرفت. گفت:        

تخ  مرغ ها را بدست تد بده  یک دانه اش ه  سالل              

 “به خانه نرسد.

ظرف ماست را گرفت  و با خددم عهد کردم مثل کبری 

راه بروم و به قدل مادر عاقل و خان  باش ؛ وله یلداش             

یداش شروع کردم به له له کردن. ک  ک  سلرعلتل                

 م. ا زیاد شد و تا به خددم آمدم دیدم از کبری دور شده
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هبه اختیار دست  را روی سرم گذاشت ؛ اگر مادر بفلهلملد             

من تدی ماست آب ریخته ام  ه؟ از الی شاخه ها نلگلاه               

حاال ولش ”کردم. مادر  ادرش را سر مه کرد. کبری گفت: 

 “کن مادر!

نه خیر،  را ولش کن ؟گر امروز نروم و  ی ی         ” مادر گفت:    

نگدی  فردا بجای ماست یک سطل آب دستمان مه دهند و 

فکر مه کنند عقل تدی کیه ملان نلیلسلت و  لیل ی                     

 “فهمی . نمه

حلال  ” بابا آمد کنار در اتاق و دوروبرش را نگاه کرد و گفت:       

شما کجا مه روید خان ؟اصال ماست را بده همان که آورده           

 “ببرد.

 با شنیدن این حرف از جا بیند شدم.

 ”رضدان! رضدان! ”مادر دور و برش را نگاه کرد و گفت: 

 “بیه!”گفت : 

بیا، پدرت راست مه گدید. تد ببلری بلهلتلر             ” امادر گفت:     

است؛ اگر من ببرم با زن عبدی بنلدری دهلن بله دهلن               

 “شدم. مه

 “خب کبری برود.”این پا و آن پا کردم و گفت : 

کبری شانه هایش را باال انداخت و به اتاق رفت. تلا آملدم                

بگدی  نه، ظرف ماست تدی دست  بدد. نا ار به کد ه رفت .    

مانده بددم که  ه بکن . عجب کاری کلرده بلددم؛ ملگلر                 

شد به ماازه ی عبدی بندری بروم و ماست آبکه که او             مه

نداده بدد و دستچخت خددم بدد، پس بده . همان جا روی             

ی   ی جیدی در نشست  و غصه خدردم. کاش همان نصفه            پیه

ماست را به خانه آورده بددم! کاش  شم  بله شلیلر آب                 

نخدرده بدد و صدای شر شرش را نشنیده بددم! اصال کلاش             

ظرف ماست را به کبری داده بددم و تخ  مرغ ها را آورده              

شد  انصاف ندارند؛ اگر مه”بددم. صدای مادر به گدش رسید: 

به جای تخ  مرغ سنگ به آدم مه فروختند. کبری برو یک 

 “تخ  مرغ بیاور ببین .

 

با این فکرها تصمی  گرفت  تا کبری من را ندیده اسلت،          

گدشه ای پنهان شدم. و فکری برای ماسلت هلا کلنل .                 

دوروبرم را نگاه کردم و در یک  ش  بر ه  زدن تلدی               

کد ه ی بن بست سمت راست پنهان شدم. صدای کفش 

کبری را شنیدم. نفس  را تدی سلیلنله نلگله داشلتل .               

ترسیدم صدای آن را بشندد. از جیدی کد ه کله رد               مه

شد،  ادرش را دیدم. نفس راحته کشیلدم و از تلدی               

کد ه سرک کشیدم و نگاه کردم. یداش یداش از من دور            

مه شد. انگشت به دندان ایستادم که  ه کلنل  و  له              

نکن . فکری به سرم زد. باز به خیابان برگشت  و خددم را            

به شیر آبه که کنار جدول خیابان بدد و همیشه شر شلر       

مه کرد، رساندم. ظرف ماست را زیر آن گرفت  و ماسلت             

های باقه مانده را با قاطه کردم. حاال ظرف پر شده بدد.             

با خیال راحت به طرف خانه راه افتادم. در که زدم کبری       

تد که مه دویلدی  لرا     ” در را باز کرد و با تعجب گفت:         

 “عقب ماندی؟ کجا رفته بددی؟

 “ ه کار داری؟”رفت  تد و گفت : 

ظرف ماست را تدی آشچ خانه گذاشت  و رفلتل  پشلت              

 درخت انار بازی کن . 

جلداب خلدا را  له          ” ناگهان صدای مادر بینلد شلد:           

خداهند بدهند. خدا لعنت کند آدم به انصاف را. الهه              مه

آب به خانه و زندگیشان بیفتد! این ماست است یلا دوغ              

 “به نمک؟

ساکت نشست  و گدش کردم. مثل اینکه ملاسلت هلای              

آبکه ک  ک  داشت سروصدای اهل خانه را در مه آورد،      

 به قدل مادر انگار آب تدی لدنه ی مدر ه ها گرفته بدد. 

صدبار نه، هل اربلار     ” هر کس  ی ی مه گفت. بابا گفت:       

گفت  از این عبدی بندری خرید نکن به خرجت نرفت که 

 “نرفت. حاال به جای ماست دوغ بخدرید.

مادر ه  که از حرف های بابا ناراحت شده بدد و هل  از               

 له  ” ماست های آبکه، دستش را به کمرش زد و گفت:            

فکر کرده ای. فکر کرده ای مه نشین  تا هلرکلس هلر         

کاری دلش مه خداهد بکند. امروز از سر کسه کله آب              

 “تدی ماست مه ری د، پدست مه کن .
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با خددم گفت :اگر به ماازه عبدی بندری برود و دعدا کلنلد               

خییه بد مه شدد. پشت سرش دویدم و خددم را تدی بایش             

غصه نخدر ملثلل     ” انداخت  و گریه کردم. بابا خندید و گفت:  

اینکه قسمت نبدده امروز از این ماست بخدری . اگر قسلملت             

 “بدد از همان اول نصف آن کنار دیدار سر کد ه نمه ریخت.

خددم را از بال بابا بیرون کشیدم و به  ش  هلایلش نلگلاه                 

هایش پر از خنده بدد. من ه  خندیدم. فهمیلدم         کردم.  ش   

که کبری ماست ها را کنار کد ه دیده است. فهملیلدم کله                

همه مه دانستند که ماست های آبکه دست پخت من است.           

بابا دست  را گرفت و به ماازه ی عبدی بندری رفتی  تا برای             

 ظهر ماست بخری .

 

 “ی افسانه شعبان نژاد. برگرفته ازکتاب النگدهای قرم  ندشته”

دل  برای عبدی بندری سدخت بیچاره کاری نکرده بدد       

و  ه حرف ها پشت سرش مه زدند. تدی همین فکرها 

بددم که ناگهان پشت سرم در باز شد. از جا پلریلدم و      

ظرف ماست از دست  افتاد و تمام ماست ها یا به قلدل             

مادر تمام دوغ ها تدی کد ه پخش شد و راه افتاد. بابا             

که پشت سرم ایستاده بدد به  ش  های   ش  دوخت          

الحق که دست و پا  یفته هسته. نگاه کلن      ” و گفت:    

 “مدرک جرم را روی زمین ریخته!

منتظر بددم گدش  را بکشد؛ وله خل  شلد و ظلرف               

 ماست را از روی زمین برداشت و راه افتاد. 
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 کشمش حرف شنو 
 مدضدع شعبده: یک کشمش درون لیدان ندشابه ی گازدار سفید از دستدرات شما اطاعت مه کند.

 وسایل مدرد نیاز: 

 یک لیدان شیشه ای پر از ندشابه گازدار سفید

 کشمش

 روش انجام شعبده:

به تماشاگران بگدیید که مهارت شما در تربیت کشمش در تمام دنیا زبان د خاص و عام است. کشمش را درون ندشابه 

کشمش باال خداهد آمد. سچس “ بیا باال”بیندازید تا به سمت پایین برود. وقته کشمش به ن دیکه ته لیدان رسید، بگدیید: 

و کشمش باز ه  اطاعت خداهد کرد. به دستدر دادن ادامه “ پایین برو”هنگامه که به باالی لیدان ن دیک مه شدد، بگدیید : 

 دهید و مطمئن باشید که کشمش همچنان مطیع خداهد بدد.

 نتیجه:

کشمش بارها و بارها به باال و پایین رفتن ادامه خداهد داد. واقعاکه خییه عجیب است. آیا مه تدانید دلیل آن را حدس 

 ب نید؟

 صفحه را وارونه کنید و جداب را بخدانید.

 

 شعبده بازی

کشمش ها از آب سنگین ترند و بنابراین در آب فرو مه روند. کشمش با شکل گرفتن حباب ها بر روی آن ، باال مه آید. حباب ها به  

سطح آب باال مه روند و کشمش  را با خدد مه برند. اما در باال حباب ها مه ترکند و کشمش باز سنگین تر از آب مه شدد و به پایین 

فرو مه رود. در پایین باز ه  حباب هایه بر روی آن شکل مه گیرند که .... و این ماجرا تا جایه ادامه پیدا مه کند که هیچ گازی  

درون ندشابه باقه نماند.  

 از کتاب شعبده بازی در آشچ خانه  ندشته ی ریچارد رابینسدن
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 تابستان فصلی است که....

 نیمکت پارک: دور و برم شیدغ اس و حدصیه ام سر نمه رود.

کتاب و دفترهای مدرسه: ما بیکاری  و کسه سراغ ما نمه 

 آید. احساس تنهایه میکنی  و حدصیه مان سر میرود.

دو رخه: مه  رخ  و مه  رخ .! مه خندم و مه 

 خندم!

مادر:  با تمام شدن درس و مشق هایت در 

 کارهای خانه به من کمک مه کنه.

 درخت: همه قدر من و سایه ام را مه دانند

خان  کتابدار: باید آماده شدم  دن بچه های زیادی به کتابخانه 

 مه آیند. باید برنامه های زیادی برایشان داشته باش .
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 شاگرد بازیگدش: من از زندان آزاد مه شدم.

 خدرشید: همه از دست من فرار مه کنند.

کدلر: هر لحظه ممکن است از کار خسته شدم و 

 خدایه نکرده بسدزم

 پنکه: هر وقت تد سدخته از من استفاده مه کنند.

 خداهر کد کتر: مدرسه ها تعطیل مه شدد و من مه تدان  حسابه با خداهر برادرهای  بازی کن 



 

 

 

 

اما مهمترین و اصیه ترین کاری که وقت زیادی ه  مه برد 

 9هنر قاله بافه مان بدد. آن مدقع ها اغیب دخترها در سن   

سالگه قاله های ب رگه را در طه یکه دو هلفلتله          21اله  

 مه بافتند. 

 15222تدمان  فروخته مه شد.  15222که هر قاله تقریبا 

تدمان آن مدقع ها پدل خییه زیادی بدد.البته قاله بافه یک 

عیب ه  داشت و این بدد که انگشتانمان به شکل کج فلرم             

 مه گرفت.

 قتدل: همان بازی یه قل دو قل است.* 

 

ندیسنده: زهرا عسگرپدر دانش آمدز کالس پنج  دبستان شهیدان 

 اقبال پدر

 تابستان های قدیم
 

از مادرم در رابطه با خاطرات کددکه اش، تلابسلتلان            

 ها، اوقات فراغت بچه ها و ... پرسیدم.

او تدضیح کامیه از اوقات فراغت بچه ها در گذشلتله            

 داد که من به طدر خالصه برای شما باز گد مه کن .

، * ما بچه که بددی  اغیب شطرنج، کدبه کدبه، قلتلدل           

هشت خانه و... بازی مه کردی . گاهه اوقات ه  بلا                

دخترها جمع مه شدی  و خاله بازی میکردی . بعضه    

مدقع ها ه  که حسابه حدصیه مان سر رفلتله بلدد              

خالقیتمان گل مه کرد و با قدطه های خاله شامچلد   

کاردسته هایه مثل للیلدان، دوش حلملام و ...                   

 ساختی . مه
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ناگهان زیر پای  خاله شد و.... شیپ! با کیه رفته بلددم زیلر                  

 -آب خدشبختانه تدانست  سریع خددم را در آن جریلان آب        

باال بکش .  اما متاسفانله         -که لحظه به لحظه بیشتر مه شد      

جریان آب سعید را ه  که مه خداسته من را نجات بدهد به 

ی    او را باال کشیدم. خدشبختانه یک شاخله   . زیر کشیده بدد  

درخت در ن دیکه مان بدد. خدد را به شلاخله ی درخلت           

رساندی ، اما نمه تدانستی  باال بیایی . آب که انگار سیل و ما 

دو تا ه  انگار یک تکه کاغذ! هر  ه صدا زدیل  و کلملک                

 خداستی  فایده ای نداشت. 

خالصه به هر زحمته بدد خددمان را باال کشیدی . دمچلایله             

که قرار بدد به خاطرش غرق بشدم را آب با خدد برد. خییله               

 خسته شده بددی . همانجا کمه استراحت کردی .

آب دوباره وحشه شده بدد و جرئت برگشتلن نلداشلتلیل .               

 “نازنین غرق شد! نازنین غرق شد!”ناگهان سعید داد زد: 

من با تعجب نگاهش کردم. من که زنده جیدی  شلملانلش              

 بددم. تازه یک ساعت قبل مه خداست  غرق بشدم نه حاال!

مادر که صدای سعید را شنیده بدد در حاله که جی  و داد              

مه کرد با سرعت به سمت رود خانه دوید. پدر، عمد و عمله           

ام ه  پشت سرش. عمدی  تدی آب پرید من و سعید را بال              

 کرد و از آب بیرون آورد.

خیس خیس شده بددی . همه جدری نگاهمان مه کلردنلد             

انگار آدم فضایه هستی . مجید خان ه  به ما خلنلدیلد و                 

عمه ام   “  دست و پا یفته ها! به عرضه ها! ترسد ها!      ” گفت:   

 یک سیخدنک به او زد که یعنه ساکت شد.

لباس هایمان را که عدض کردی  مادرم دمچایه گ  شده ام            

 “مگر دمچایی  را آب نبرده بدد؟“را به من داد. گفت :

یک خانداده کمه پایین تر کنار رودخانه دمچایه        “ مادر گفت:  

ات را گرفته بددند، همان ها به ما خبر دادند که شما تلدی               

 “آب گیر افتاده اید.

 

 

هرگ  آن روز را فرامدش نمه کن ، ن دیلک بلدد غلرق                

 بشدم. واقعا وحشتناک بدد!

ما تابستان هرسال برای تفریح به سفر مه روی . عملدیل      

یکه پیشنهاد بدهد کله     ” که مسئدل سفرمان است گفت:       

من و پسر عمه های  یعنه سعید و ملجلیلد            “  کجا بروی .  

 “جایه که آب داشته باشد.”گفتی : 

به نظرم حق با بچه هاست. تابستان است         ” پدر ه  گفت:     

 “و هدا گرم.

پیلر؟ آنلجلا       هم ،  طدر است بروی  شش” عمدی  گفت:    

ماهه ه  پرورش مه دهند و البته که کلنلار آب هل                  

 “هست.

آقا! ملن     ” مجید که عاشق ماهه است اول از همه گفت:           

بقیه ی خانداده ه  مدافقت کلردنلد. پلس             “.  که هست  

فردای آن روز بار و بنه ی مان را جمع کردیل  و علازم                 

ساعت بیشلتلر راه      1پیر   پیر شدی . با اینکه تا شش        شش

ماه طدل کشید. باالخلره        1نبدد اما برای من به اندازه ی        

پیر رسیدی .  ه جای زیبایه بدد، سرسب ، پرآب.           به شش 

بدی آب صدای آب خالصه همه اش آب. نسی  خلنلکله              

مه وزید که حال آدم را بعد از گرما و ترافیک و صلدای               

ماشین و مدتدر سرجایش مه آورد. آن طلرف تلر بلدی         

  ماهه مه آمد.

خانداده ها با وسداس بدنبال جلایله بلرای نشلسلتلن                 

گشتند. باالخره راضه شدند و جایله در نل دیلکله                 مه

رودخانه نشستی . مجید که بیشتر برای ماهه هلا آملده          

بدد تا تفریح، سریع  سمت ماهه ها رفت. من و سلعلیلد                

ه  که شدق آب بازی داشتی ، از ملادرهلایلملان اجلازه               

گرفتی  و سمت رودخانه رفتی . رودخانه علملق زیلادی             

داشت و آب از زاندهایمان باالتر مه آمد! به سعید گفتل :          

هندز  ی ی از آب     “  جیدتر نروی  همین جا خدب است.      ” 

بازیمان نگذشته بدد که دمچایه من از پای  در آمد. همین 

 که خداست  دمچایی  را بردارم...

 خاطرات شیرین تابستان

 تابستان خیس
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 ناهار را خدردی . داشتی  یه قل دوقل بازی مه کردی  که مجید خیس خیس برگشت.ایشان ه  ن دیک بدد غرق بشدد.  

صدای عمدی  بدد که دست مجید را گرفته بدد و او  را مه کشید. من و سعید نگاهه به ه  کردی  و به طلرف ملجلیلد                         

او ه  مثل لبد ”  که دست و پا  یفته تره؟! که خنگ تره؟! که ترسد تره؟! که از همه به عرضه تره؟!                    ” رفتی  و گفتی :     

 سرخ شد.

عصر همگه به سمت استخر ماهه ها رفتی .  قدر ماهه! و  قدر زیبا! سفید، خاکستری، ب رگ، کد ک. مجلیلد از                     

پیر را مه خرم حلتله    تعجب دهانش باز مانده بدد!  او که خط و نشان مه کشید و مه گفت من همه ی ماهه های شش  

 یک ماهه ه  نخرید. دیگر داشت شب مه شد. وساییمان را جمع کردی  و به خانه برگشتی .

ساله ای که ن دیک بدد غرق بشدد هندز ه  احساس مه کن  زیلر                    8اکندن سه سال از آن روز مه گذرد و من دختر                 

 پای  مه خداهد خاله بشدد.

 ندیسنده: نازنین غفدری دانش آمدز کالس پنج  دبستان شهیدان اقبال پدر

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 معما:

 

 

 

 

 
من سرخ رنگ ، گردو قشنگ ، اهل  .1

 فرنگ ؟!

ختری در یک خانه تاریکه نشسته بدد د. 1

که هیچ ندری، المچه و شمعه وجدد 

  نداشت و در حال مطالعه بدد.  طدر؟

.رنگ سفید صخره ها آید میان سفره ها 1

 ! هرکس نداند نام او م ه ندارد کام او

 

 صفحه را برگردان و جداب معما ها را بخدان

 لطیفه:
 قاضه:  را با سر زدی تدی صدرت دوستت؟ 

مته : جناب قاضه! خددش مه خداست، هر وقت مرا      

 مه دید مه گفت یک سری به ما ب ن!

 

 .عیه: حسن بیا بروی  دریا 

 حسن: نه اگر غرق بش  مامان  مند مه کشه.     

 

  روزی شخصه با تاکسه تیفنه تماس مه گیرد و

 گدید: آقا ماشین دارید؟ مه

 صدایه از پشت خط جداب مه دهد: بیه    

 شخص: خدش به حالتدن، ما نداری !    

1 . گدجه فرنگه  2 . دختر نابینا هست و کتاب مخصدص 

نابینایان را مه خداند.  3  . نمک
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در جدول زیر از راست به  پ ، از  پ به راست ، از باال به پایین و از پایین به باال کیماته پنهان شده است به 

 کمک سداالت آن ها را پیدا و رنگ کن. سچس با حروف باقه مانده رم  جدول را حدس ب ن.

 . گیه دو حرفه در تابستان.2

 . حیدانه خطرناک در تابستان.1

 . پنجمین ماه سال.1

 . میده ی شیرین و آبدار تابستانه.4

 . در تابستان تعطیل است.5

 . هدای تابستان ..... است.6

 . تفریح نازنین و سعید در داستان تابستان خیس.7

 . در تابستان ها بسیار پر کار است.8

 . وقته آب روی  ی ی مه ری د ..... مه شدد.9

 . تعداد روز های هر ماه در تابستان22

. نام یکه از ماه های تابستان که از تفنگ شییک مه 22

 شدد.

 . قسمت اول نام این نشریه.21

 . بعد از تابستان.21

 .وقته .................. مه شدی  آب مه خدری .24

 

 

 

 رم  جدول:..............................

 ع ک خ ا ت ا ز ر

 ق و ی ز ا ب ب آ

 ر ل س ه س ر د م

 ب ر د ب ه ن ش ت

 ت ن ا ب ا ت ف آ

 ه ن د و ا ن ه س

 ت ی ر ز ی ی ا پ

 گ ر م ک ی و ی س
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گدیه، ده ه ار دینار     اگر  نین باشد که تد مه     ” سیطان گفت:    

 “به تد خداه  داد.

آنان با ه  شرط بستند و سیطان به همراه جمعه از درباریان            

قصر را ترک کرد و از شهر بیرون رفت و رو به صحرا نهاد. از             

بیراهه به مکانه رفتند که پای هیچ کس به آن جا نرسلیلده              

بدد. شاه فرمان داد همه بایستند. کمه بعد مگس هلا پلیلدا             

دیدی؟ اینجا ملکلانله دور         ” شدند. سیطان به دلقک گفت:        

افتاده است و پای هیچ کس تا به حال به اینجا نرسیده اما پر           

 “از مگس است؟

اگر شما آدمه نیستید من آدم و آدمه زادم و           ” دلقک گفت:    

 “پای من به اینجا رسیده است!

 سیطان به خنده افتاد و دستدر داد ده ه ار دینار به او بدهند.

 حکایت
فصل تابستان بدد و هدا بسیار گرم. مگس هلا هلجلدم                

آورده بددند و سیطان از آن همه مگس کالفه و رنجیلده            

آیا جایه و جدد دارد ”بدد. رو به دلقک خدد کرد و گفت: 

 “که در آن جا مگس نباشد؟

هر جا که آدمه باشد، آن جا مگلس هل            ” دلقک گفت:    

 “باشد و هرجا که آدمه نباشد، مگس ه  آن جا نباشد.

وله حتما جایه هست که آدمه در آن          ” سیطان گفت:    

 “جا نباشد وله مگس باشد.

 “این محال است.”دلقک گفت: 

 “گر  نین جایه باشد  ه مه گدیه؟”سیطان گفت: 

بر سر جان خدد شرط مه بندم وله اگلر           ” دلقک گفت:    

 “دهد؟ گفته ی من درست باشد سیطان به من  ه مه

. 
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های شیرین لطایف الطدایف بازندیسه مرجان کشاورز از کتاب لطیفه  



 

 باد کردن بادکنک
و این ه  شعبده ی دیگری که در آن از واکنش شیمیایه بین سرکه  و جدش شیرین برای تدلید گاز کربنیک استفلاده                        

 مه شدد.

 موضوع شعبده:

 شعبده باز به یک بطری جان مه دهد، بطری یک بادکنک را باد مه کند.

 وسایل مورد نیاز:

 بادکنک

 بطری)ندعش مه  نیست، فقط دیداره ی آن غیر شفاف و تیره باشد، طدری که تماشاگران داخیش را نبینند.(

 جدش شیرین

 سرکه

 مقدمات شعبده بازی:

 دو قاشق  ای خدری جدش شیرین را داخل بادکنک و حدود یک  هارم فنجان سرکه را داخل بطری بری ید.

 روش انجام شعبده:

به تماشاگران بگدیید مه تدانید به بطری جان بدهید و آن را زنده کنید . شما این کار را با دستان جادویه و حیاتبخش                         

 خدد انجام مه دهید. دست های خدد را شبیه شعبده بازها باالی بطری به حرکت در آورید. به 

 آرامه آه و ناله کنید، انگار که در حال تمرک  و هدایت انرژی های خدد هستید.

و “ حاال بطری زنده است. آن قدر که مه خداهد جشن بگیرد.... او قصد دارد بادکنک را برای این جشن باد کند.”بگدیید: 

ی بطری بکشید، اما مداظب باشیلد   ی بادکنک را روی دهانه در حاله که این که این جمالت را بر زبان مه آورید ، دهانه      

 که جدش شیرین آن به درون بطری سرازیر نشدد.

لطفا بطری را ببخشید. ”  افتد. سچس بگدیید:       برای  ی ی در حدود ده ثانیه منتظر شدید، البته در این فاصیه اتفاقه نمه             

 “او تا حاال بادکنک باد نکرده و کمه ناشه است.

 بطری را بردارید و به حالت تشدیق، آن را کمه تکان دهید...

جدش شیرین به درون سرکه خداهد ریخت و واکنش آغاز خداهد شد. حاصل این واکنش، گازکربنیک خداهد بلدد کله                       

 بادکنک را باد خداهد کرد!

 
 از کتاب شعبده بازی در آشچ خانه  ندشته ی ریچارد رابینسدن
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 مسابقه!    مسابقه!
هست. به آنهلا نلگلاه       “  قصه های من و بابام”  دوستان ع ی م تصاویر زیر یک داستان از مجمدعه کتاب مصدر        

کنید و داستانه به قی  خددتان برایشان بندیسید. بعد اسمه برایش انتخاب کنید. مه تدانید داستان هایتلان                    

 به کتابخانه مدسسه طیدع ارسال کنید. به بهترین داستان ها جای ه تعیق مه گیرد. 97را تا پایان تابستان 


