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 مردم راستگو
خواهم يك داستان برايتان بگويم  مي سالم! در ابتداي اين ديدار
داستان مردمي مهربان كه هم كشور  اما اين داستان واقعي است.

. و وطن خود را دوست داشتند و هم خيرخواه يكدديگر بودندد  
كردند. مردم ايران  مي زندگي «ايران»ام آنان در سرزميني به ن

خواسدتند   دنيا بودند، مي  و متمدن  قديمي هاي بسيار ملت زا كه
 همه در كنار هم با صلح و محبت زندگي كنند.

، شهداي خداوندد و زرزنددان    نعمت سرزمين ايران پر بود از    
ند اما رهبران چند كشور كده  ازرادي با هوش، دانا و هنرمند بود

اين كشدور   خواستند مردم ي زيادي با ايران داشتند، نمي زاصله
هاي خود استفاده كنند. ايدن رهبدران    پيشرزت كنند و از ثروت
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بودند كه زقد   به نام شاه در ايران به حكومت رسانده  كسي را
گونده آزار و   كرد و همده  ها زعاليت مي براي خدمت به خارجي
 رساند. مي اذيت را به مردم خود

نبودندد،   ها كه حاضر به شنيدن سخن نادرسدت و زور  يايران    
هاي خود  واهند سرنوشت كشور، منابع و ثروتخ اعالم كردند مي

شورشان ي دخالت در امور ك را در دست بگيرند و به كسي اجازه
ي خدود بسديار    شدن اين خواسدته  را ندهند. آنان براي عملي

 ي ر همده ي زيادي دادند و در نهايت بد زداكاري كردند، شهدا
 نيروهاي ستمگر پيروز شدند.

مردم ايران ثابت كردند كه مردمي راستگو هستند و تنها براي     
 هدف مقدس انقالب خود تالش كردند.

 سال از آن زمان گذشته است. خوشحاليم كه اكنون   21اكنون     
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در كشدورهاي زيدادي در    حاكم ستمگري در كشور ما نيست اما
آنها براي رسيدن به آزادي و رهدايي از  دنيا جنگ است و مردم 

كه خدا ايدن   كنيم شوند. با هم دعا مي ست ستمگران كشته ميد
ديده را هم مانند ملت ايران يداري و از حكومدت     هاي ستم ملت

 زورگويان آزاد كند.
 «قاصدك»

 بهمن چه زيباست 22
 بهمن هميشه 22

 زيباترين ياد و شعار است
 يك خاطره در قلب تاريخ

 همن، بهار استب 22
 بهمن هميشه 22
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 آور ياد امام استياد
 اكبرهاي هر شب...ا

 از روي سقفِ پشت بام است
 بهمن هميشه 22

 آالله دارد  رنگ گل
 بوي بهاري در زمستان
 انگار بهمن، الله دارد

 بهمن هميشه 22
 هاست روز سقوط پهلوي

 روز سقوط ظلم و ظالم
 بهمن چه زيباست 22

 «نژاد نرجس رحيمي»
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 ي من انهخ
 ام قشنگ ام بزرگ، خانه خانه
 رنگ ر زراز آن، پرچمي سهب

 اي پر از جوي و جويبار خانه
 دشت و دامنه، كوه و كوهسار
 سرزميني از ياس و نسترن

 سمن و  بيد و بيدمشك، سنبل
 زعفران و  ميهنِ انار، نخل
 كتان و  پسته و بلوط، پنبه

 اين طرف كوير گرم و بردبار
 ت و استوارطرف، سخ كوهِ آن
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 خوان رسد بادِ نغمه گاه مي
 رود رودِ شادمان مي گاه

 گرم و روشن از آزتاب و ماه
 خانه را ببين، در شب و پگاه
 ساده و شگفت، تازه و كهن

 ي وطن سرزمين من، خانه
 «مهدي مرادي»

 ي شب ي تازه قصه
 اين صداي ماشين
 ترمزش جيغ كشيد
 ساعت ده شده است
 پدر از راه رسيد
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 شين وا شددرِ ما
 شب و باران، سرما
 درِ ماشين را بست
 زنده باشي بابا
 اين صداي پايش
 چه شتابي دارد
 از صداي پايش
 بارد خستگي مي

 تق تقِ دسته كليد
 صبر كن، پيدا كرد
 و كليدي چرخيد
 قفلِ در را وا كرد

 «مصطفي رحماندوست»
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 مورچه و كلوچه
 رو دست و صورت من
 اومده چند تا مورچه

 گرزتناشتباهي 
 منو با يه كلوچه

 
 ها گه: بچه مامان مي

 شيريني و نباتن
 كنن ها زكر مي مورچه
 ها شكالتن بچه

 «فاطمه اشعري»
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 بوي خوش آشنايي
يي كوچه را پدر  عطر آشنا خانه بيرون آمد و در را بست. مرد از

عطر را  س عميقي كشيد.نف هايش را بست و كرده بود. مرد چشم
را  زكر كرد، اين عطر د. به راه ازتاد واحساس كري وجود  با همه

ي خودشان  اما زكرش به جايي نرسيد. از كوچه كجا بوييده است
ي اصلي رسيد. آنجا هم همان بدو را دوبداره احسداس     جاده به

 كرد. انگار كسي تمام كوچه را عطر زده بود!
مردي ازتداد. مدرد بده سدوي مسدجد       رو به نگاهش از روبه    
را بيشتر احساس  شد، بوي عطر او نزديك ميرزت. هرچه به  مي
( بود رسداند و  :رضا ) به آن مرد كه امام كرد. خودش را مي

 اين عطر آشنا از ايشان بود. سالم كرد. حاال دانست كه
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اي ايسدتاد و   ( جواب سالمش را داد. مرد لحظه:)رضا  امام    
 ه عطر خوشبويي! آدم را به يداد چ»عطر آشنا را بوييد و گفت: 

( به او لبخند :رضا ) امام «اندازد. ميهاي باغ  ها و شكوزه گل
ي خدود   خوب است آدم هر روز به تن و جامده چه »زد و گفت: 

يك روز در ميان عطر بزند. اگدر  نتواند،  عطر بزند. اگر هر روز
بار به خدود   ن هم نتواند، دست كم هر جمعه، يكروز در ميا   يك

 «عطر بزند.
در پيش گرزدت.   و راه بازار عطر زروشان را مرد چيزي نگفت    

گفتندد:   هايش مدي  رزت، زن و بچه روز هرگاه به خانه مي از آن
اي. با اين بوها ما را بده   خوشي با خود به خانه آورده چه بوي»
 زد.  مرد زق  لبخند مي «بري. گل و شكوزه مي هاي پر باغ

 «مرتضي دانشمند»
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 عصاي پيرزن
خواسدت بدرود مسدازرت امدا      مدي پيرزن، دلدش   عصاي خاله

د. او زق  تا پارك نزديدك خانده   مسازرت نبو پيرزن، اهل الهخ
سال و سنهاي هم نشست و با خانم رزت، كمي روي نيمكت مي مي

زد. بعد  با عصاهاي ديگر حرف مي زد. عصا هم خودش حرف مي
ي زندگي پيرزن و عصايش همدين   گشتند خانه. همه هر دو برمي

 بود.
خواهد برود مسدازرت   ميكه  پيرزن گفت عصا به خاله يك روز    

رف عصا پيرزن كه با زبان عصايي آشنا نبود، نتوانست ح اما خاله
گشدت امدا    شبدال جدا دن  پيرزن همه را بفهمد. عصا رزت و خاله

دار شد چون به آن عصا عادت كرده بود. بدا   پيدايش نكرد. غصه
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ت يك عصاي ندو  پيرزن تصميم گرز اين حال چند روز بعد، خاله
بخرد اما صبح كه از خواب بيدار شد و از تخدتش پدايين آمدد،    

جدايي    تو اين»د، عصايش بود. خاله گفت: پايش به چيزي خور
هايم چقدر ضدعيف   را هرچي گشتم، پيدايت نكردم. چشمچ پس

 «شده است!
ام  چند روز است نرزتده »رداشت و گفت: خاله پيرزن عصا را ب    

اش را خدورد،   هبعدد صدبحان   «توانستم. نميكه پارك. بدون تو
ايش را برداشت و رزت پدارك پديش   اش را مرتب كرد، عص خانه

پيرزن ماجراي گم شدن عصايش  هاي خودش. خاله همسن و سال
عصاي مدا هدم   »ا گفتند: ه ا براي دوستانش تعريف كرد. پيرزنر

هدا   صاها يواشكي خنديدند. وقتي پيدرزن ع «شود! گاهي گم مي
پيدرزن   بودند، عصاي خاله رف زدن و درد و دل كردنمشغول ح
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بهدش  ي عصاها تعريف كرد كه كجدا رزتده و چقددر     براي بقيه
 گذشته است! خوش

 «فريبا كلهر»
 رود تا اين آب مي

حاضدرم  » گويند مردي به دكان نانوايي رزت و به نانوا گفت: مي
ت: نانوا با خود گف «توانم نان بخورم. يك دينار بدهم و هرچه مي

تواندد بده    اشتها باشدد، نمدي   هم كه خوشقدر يك انسان هر»
 اين بود كه معامله را پذيرزت. «دينار نان بخورد. ي نيم اندازه
شد. اشتهاي  مرد، كنار جوي آب نشست و مشغول خوردن نان    

ي او از  هاي خورده قدر خورد كه قيمت نان او پاياني نداشت. آن
آمده،  كار دريد حسابش اشتباه از دو دينار هم گذشت. نانوا كه د

تو را به خدايي كه چنين اشتهايي را بده  »به مرد كرد و گفت:  رو
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مدرد گفدت:    «نان بخوري  تو داده، بگو ببينم تا كي خيال داري
رود، مدن ندان    مدي  طاقت به تو بدهد، تا اين آب خدا صبر و»

 «خواهم خورد.
ميل شما به كار  خواهد به ديگران بگويد بر خالف كسي كه مي    
دانم، از اين  خواهم داد زيرا آن را حق خود مي ام ادامه رنامهو ب
 «رود،من نان خواهم خورد. مي تا اين آب»كند:  ل استفاده ميثَمَ

 «گري، مصطفي رحماندوست فوت كوزه»
 ي گم شده لنگه

ي خودش را گدم كدرده بدود.     دستكش كوچولو توي كمد، لنگه
 هرچي گشت، پيدايش نكرد. از كمد بيرون آمدد. اتداش شدلوغِ   

عروسدك   «ي مدرا نديددي    لنگه»شلوغ بود. به عروسك گفت: 
 هم دنبال روسري  ام را گم كردم. بيا با نه! من هم روسري»گفت: 
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 «و دستكش بگرديم.
ا را ه بازي ي اسباب سوار ماشين باري شدند. دستكش همهآنها     
، روي زمين جمع كرد و پشت ماشين ريخت. اتاش كه خلوت شد از

روسدري   ي دستكش هم زيدر  روسريِ عروسك هم پيدا شد. لنگه
جدا بدودي  دلدم    ك»اش و گفت:  بود. دستكش دويد طرف لنگه

من هم دلم »او را بوسيد و گفت:  اش لنگه «برايت تنگ شده بود.
شددي. بيدا روي    تنگ شده بود. واي چقدر عرش كردي و خسته

 «خواب.دست من ب
اشت و خوابش بدرد.  گذ اش دستكش سرش را روي دست لنگه    

و گفدت:   هدا اندداخت   اش را روي دستكش عروسك هم روسري
 «خوب بخوابيد.»

 «علي باباجاني»
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 پرندگان كوهستان
از اروپا و  هايي هستاني، مانند عقاب طاليي در بخشپرندگان كو

در بادهاي شديد پرواز كنند.  د و بايدشون شمال آمريكا ديده مي
تر از نوع نرِ آن است و از نوك تا دُمش  طاليي ماده، بزرگ عقاب
ي عقاب طاليي  هاي گسترده يك متر طول دارد. پهناي بال تقريباً

اش را  تواند طعمده  مي او با چشمان بسيار تيز خود، دو متر است.
 گيري كند. از ارتفاع زياد نشانه

تانداران كوچدك را چندگ   ي نيرومند عقاب طاليي پسها پنجه    
ار، خدو  ي گوشدت  آورد. اين پرنده آنها را از پا درمي زند و مي

ي او از  كند. النه مي آهو را شكار حيوانات مختلف از موش تا بچه
 اي   هاي صخره هاي درختان است كه روي لبه كوه شاخه چوب و
 سازد. مي

 «مترجم گيتا حجتي، رضا عشر»
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 ي اسكيموهازندگ
موها است. آن را بخوان و بده  ي زندگي اسكي ارهمطلب زير در ب

 ها پاسخ بده. سؤال
 هاي كنند. آنها در زمان كيموها در مناطق آالسكا زندگي مياس   

سداختند.   خود را از يخ و پوست حيواندات مدي   هاي قديم، خانه
ر رزتند. آنها با شدكا  جاي ديگر مي جا به اسكيموها هميشه از يك

چدون راه  كردند و  تهيه مي حيوانات و ماهيگيري، غذاي خود را
 خوردند. دانستند، آنها را خام مي پخت گوشت حيوانات را نمي

دندد و از  كر گوشت حيوانات را خشك يا منجمد مي اسكيموها    
هدا و   ها، زُك كردند. از چربي نهنگ پوست آنها لباس درست مي

ده هداي خدود اسدتفا    خانده انات ديگر هم براي گرم كردن حيو
 كردند. مي
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كده   جاي ايدن  مروزه بيشتر اسكيموها به: ااسكيموهاي امروزي
كنندد. آنهدا    زنددگي مدي   ها دائم در حركت باشند، در دهكده

 كنند. و ماهيگيري، كار مي جاي شكار به
كه  جاي اين هايشان به و خانه روند هاي اسكيمو به مدرسه مي بچه

ود. بيشتر اسكيموها ش د، با نفت گرم ميحيوانات گرم شو با روغن
كنند، از برف پيماها  استفاده ها ها و سورتمه كه از سگ جاي اين به

 پوشند. و در زمستان براي گرم شدن، كت ميكنند  استفاده مي
 كردند  از چه چيز درست مي هاي خود را اسكيموها خانه .1
 يهداي خدود از چده چيدز     اسكيموها براي گرم كردن خانه .2

 كردند  استفاده مي
 خوردند  ا اسكيموها غذاهاي خود را خام ميچر .2
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ي امدروزي از مدردم ديگدر يداد     كه اسدكيموها  را دو كار .4
 اند، نام ببريد. گرزته
 ها ها و سورتمه جاي سگ اسكيموهاي امروزي از چه چيزي به .1

 كنند  استفاده مي
 لباس اسكيموهاي امروزي چيست  .6

 «ينيترجمه پرويز ام»
 لشكر ميكروب

د، دشوند  ز يك نفر به ازراد ديگر منتقل مدي هايي كه ا بيماري به
ها هنگدام   بعضي از ميكروب گويند. مي «هاي واگيردار بيماري»

كده   هاي ديگر نيز بدون اين شوند. ميكروب تنفس، وارد بدن مي
شوند. براي مثال، اگر كسدي   شان بشويد، وارد بدنتان مي متوجه

هايش آلوده به ميكدروب   ممكن است دهان و دستبيمار باشد، 
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و استفاده كنيد، ممكدن اسدت   باشد. اگر شما از ليوان يا ظرف ا
اند،  ان او به ليوان يا ظرف منتقل شدههايي كه از راه ده ميكروب

و   ايد، هنگدام سدرزه   وقتي سرما خورده وارد دهان شما شوند.
 هداي  ميكدروب به اين ترتيب  عطسه، جلوي دهانتان را بگيريد.

 كنيد. ر هوا پخش ميكمتري را د
 تواند از تنفس هواي آلوده به نمي كس هيچ    هاي هوا ميكروب

ميكروب خودداري كند زيرا هزاران ميكروب در هواي اطدراف  
ها را با هدوايي   . بسياري از ازراد بيمار، ميكروبما وجود دارند

كنندد.   يدهند، به اطراف پخش م هاي خود بيرون مي شُش كه از
دي كده نزديدك بيمدار هسدتند،     خصوص ازدرا  هازراد ديگر، ب

 كنند. هاي پخش شده در هوا را تنفس مي ميكروب
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همدين روش منتقدل    بده  مرغان و سدرخجه  سرماخوردگي، آبله
يليدون  كند، چنددين م  بيمار سرزه يا عطسه مي شوند. وقتي مي

 شود. ميكروب در هوا پخش مي
 «امير صالحي طالقاني المعارف چراها، ترجمه دايره»

 كند مغز استراحت نمي
اي اسدتراحت   هميشه در حال زعاليت است و لحظده  مغز انسان

هاي حسي دريازدت و پدس از    ها را از گيرنده كند. مغز پيام نمي
هداي شدما    كند. گوش دستورات الزم را صادر مي پردازش آنها،
زند يدا حدس شدما     شنوند كه چيزي را زرياد مي صدايي را مي

 آيد. مغز شما پيام را از طريق رزتان ميگويد ،يك جسم به ط مي
پس از پدردازش ايدن   كند و  هايتان دريازت مي ها يا چشم گوش

و  «بگيدرش »زندد   مي دهد كه آن صدا زرياد پيام، تشخيص مي
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هدايي   شود، يك توپ است. مغز پيام نزديك مي چيزي كه به شما
 بداال  هايتان را م دستزرستد و شما ه هايتان مي را به سمت دست

 بريد تا توپ را بگيريد. مي
 «وم براي كودكان، ترجمه مجيد عميقالمعارف عل دايره»

 چيست و كيست
 شود  تر مي ست كه هرچه بيشتر بلند شود، كوچكآن چي* 
 آيد  رود و سفيد مي آن چيست كه زرد مي* 
 آيد  آن كيست كه از گل خوشش نمي* 
 از سفيدش است  آن چيست كه سياهش تميزتر* 
 شود  شود اما كم نمي كه زياد ميآن چيست * 
 و از منار بلندتر  تر است آن چيست كه از خيار كوچك* 
 رود طرف خدا. نه دست دارد نه پا، مي* 



 24 

 آيد  ني و خشك درميچسبا آن چيست كه تر مي* 
 ي آخر ها در صفحه پاسخ

 صداي خنده
  ي  ي از آنهدا يقده  حال دعوا بودندد. يكد  دو برادر دوقلو در

راست بگو، كجا قدايم شدده   »گفت:  بود و ميرا گرزته  برادرش
 «ن امروز مرا دو بار زرستاد خريد!بودي  ماما

  :بلده  »پسدر:   «اي  هايت را خوانده ي درس پسرم، همه»پدر
 «راموش كردم امروز به مدرسه بروم.جان، زق  زپدر
دارم، بايدد   عجله»گفت:  «دوي  چرا مي»از مردي پرسيدند: * 

 «كدام دو نفدر  »گفتند:  «جلوگيري كنم.بروم از دعواي دو نفر 
 «ودم و آن آدمي كه دنبال من كرده.خ»گفت: 



 21 

تو براي چي به »يدند: پرس يك كِرم به باشگاه بدنسازي رزت.* 
 «خواهم مار شوم! مي»گفت:  «اي  اينجا آمده

زد ت و تا صبح به آن روغدن  پسر كوچولو يك جيرجيرك گرز* 
 نكند. جيرتا جير
 هاي چيست و كيست پاسخ

ي ندخ،   سياه، سن انسان، قرقره بان، تخته هواپيما، گندم، دروازه
 شود. دود، خميري كه نان مي

 
 يك پيشنهاد

رد پاسخ چيستان ها بشري پيشنهاد ك يكي از خوانندگان عزيز بچه
   ادي بعد بنويسيم تا شم ي ماهنامه را در شماره و معماي هر شماره
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 ها جايزه بدهيم. رندهعزيزان پاسخ را بفرستيد و ما هم به ب
كنديم امدا هندوز بسدياري از      از اين دوست خوب تشدكر مدي  

ند ا ل نامه يا تماس تلفني عادت نكردهخوانندگان ماهنامه به ارسا
گيرند و  ما تماس مي ها بشري با و تعداد كمي از خوانندگان بچه

 نند.ك ي نشريه اظهار نظر مي در باره
اميدواريم در آينده بتوانيم نظر اين دوسدت گرامدي را انجدام    

 دهيم.


