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 مسافران قطار دانش
و تحصيل در مدرسه به آخرين ايستگاه خود در سال قطار درس 

جاري رسيده است. سالم به شما كه شاد از كسب دانش  تحصيلي
بيشتر، سوار بر اين قطار به ايستگاه ارديبهشت رسيديد. دوستان 

 خوبم! با من همراه شويد تا سري به اين قطار پر هياهو بزنيم؟
 زاران معلم مهربان وقطار ما يك لوكوموتيوران ندارد بلكه ه    

كنند. مسئوالن مدارس، كاركناان ايان    يت ميرا هدا  دانا، آن
تا با آرامش و بدون  كنند هستند كه به مسافران كمك مي قطار

مقصد برسند اما مسافران قطاار چاه كسااني     هيچ مشكلي به
آموز. ماا   ي دوستان دانش و همه هستند؟ معلوم است! من، شما

 ر به مقصد دانايي و آگاهي برسيم.خواهيم با اين قطا مي
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ويم! حرفِ درِ گوشاي بگا   خواهم يك طاران عزيزم! ميق هم    
ماه مهر تاا كناون    هايي كه از مواظب باشيد كسي نشنود. بچه

ر غمگاين و د  اند، بسيار خود را به بازي و شيطنت گذرانده وقت
اي از  اند و خاود را در گوشاه   برابر خانواده و معلمان شرمنده

اجاازه   دانند در ايستگاه داناايي  اند زيرا مي ار پنهان كردهقط
سال ديگر روي همين آنان بايد يك پياده شدن ندارند. بعضي از

 صندلي قطار بنشينند تا شايد به ايستگاه مقصد برسند.
ل ساال  آموزان مشتاق علم، از هماان روزهااي او   اما دانش    

هااي عمار    تكردناد و از سااع   تحصيلي، به آخر كار فكر مي
ن آنا كردند. ميارزشمند خود براي موفقيت در تحصيل استفاده 

هاي خود در حال باازي و   اكنون با خوشحالي روي صندلي هم
هااي   زنناد و تراناه   ماي  شادي هستند، با سوت قطار ساوت 
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خوانناد.   مناسبت افزايش دانش و علم خود مي  اي را به شادمانه
ق و شاد قطار سافران موفهم مثل من جزو م ي شما مطمئنم همه

 دانش هستيد.
 «قاصدك»

 تر بزرگ برادرِ
 شب است و مادري كنار كوچه

 نشسته است تا پسر بيايد
 ها در انتظارند تمامِ بچه

 تر بيايد برادرِ بزرگ
 آيد از دور اش مي همين كه سايه

 درخشند هزارها ستاره مي
 گريزند ها ز كوچه مي كالغ
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 درخشند ها دوباره مي نگاه
 تر كه باشد رادر بزرگب

 تمامِ خانه غرق در اميد است
 اگر پدر، دري به شهر خوبيست

 تر كليد است برادر بزرگ
 تر نگاهش برادر بزرگ
 رسد به دورترها هميشه مي

 رفيقِ مهربان مادران است
 شبيه نوجوانيِ پدرها
 هامان خدا كند به روي خانه

 ي پدر بماند هميشه سايه
 ي نيستا اگر خدا نكرده، سايه
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 تر بماند برادر بزرگ
 «افشين عالء»

 اگه بارون بباره
 اگه بارون بباره

 شه تر مي روي زمين
 حال درختِ خونه
 شه يك كمي بهتر مي
 اگه بارون بباره

 شن ها پا مي بنفشه
 هاي توي باغچه گل
 شن مي و واخندن  مي

 چرخم توي حياط مي
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 دورِ درخت گيالس
 شه دامن من پر مي
 لماسهاي ا از دونه
 هاي رنگي پروانه

 رتو باغچه ميزنن پَ
 جونم به بارونخدا

 ر!ر جَبگو بباره جَ
 «مريم اسالمي»

 ي دارايي من! همه
اي مهربان و پادر و  معلم خوبم سالم و هزاران درود! بعد از خد

ي دارايي مني! شغلت شاغل پياامبران اسات،     مادرم، تو همه
نند چراغي اما نه، مثل مادر و تالشگري مثل پدر! تو ما مهرباني
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ها گاهي روشن هساتند و گااهي    پرنورتر از چراغي زيرا چراغ
 تو هميشه تابان است و هرگاز خااموش   خاموش اما چراغ علم

 شود! نمي
ي  روز اول مدرسه، ترس و نگراناي هماه  آيد وقتي  يادم مي    

را گرفته بود، تو دستم را گرفتي و راه شهر علم و دانش  وجودم
اي كاه   هر روزِ سال، روز توست. هايچ هدياه  ي. را نشانم داد

ندارم پس دستان كاوچكم را بلناد   ي بزرگي تو باشد،  شايسته
! معلام عزيازم را   گويم: خادايا  مي نربامه ياكنم و به خد مي

 .تر كن او را روشن و چراغ دانش دار  هنگهميشه سالمت 
 «آموز دوستدار علم و معلم دانش»

 درستكار باش



 9 

كرد. او هر روز مقداري  مي ر مدينه زندگيزينب عطرفروش د
هاي مردم  گذاشت و براي فروختن، به خانه ميزنبيلش  عطر در
كار زينب بد نبود. او از راه فروختن عطار،  و برد. كسب شهر مي

كرد. همه او  آورد و به شوهرش كمك مي دست مي به پول خوبي
 بوشا خو رفت، آن خاناه  اي كه مي شناختند. به هر خانه را مي
 شد. مي
وقتاي  ( رفات.  9ي حضرت محمد ) روز زينب به خانه يك    

( در خانه نبودند. اهال خاناه دور   9وارد خانه شد، پيامبر )
عطرهاا   زينب جمع شدند تا عطرهاي جديد او را ببينند. زينب،

داد. اتااقي كاه    آورد و نشان مي درمي يكي از زنبيلش را يكي
خانه،  وي عطر گرفت. اهلبود، خيلي زود بزينب در آن نشسته 
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سيدند. پر ت هر كدام را ميكردند و قيم زينب را بو ميعطرهاي 
 ( را حسابي سرگرم كرده بود.9ي پيامبر ) زينب، خانواده

داشتند و مرتب باه   ( خيلي به عطر عالقه9حضرت محمد )    
كار خوب را  اين بودند و بوخوشزدند و هميشه  خودشان عطر مي
( هام يااد   9ي پياامبر )  كردند. اهل خانه به همه سفارش مي

را  بوخوشا  باشند. ماردم، آدم  بوخوشگرفته بودند كه هميشه 
 دوست دارند.

( هم به خانه آمدند. از باوي عطار   9اندكي بعد، پيامبر )    
( 9آمده است. پيامبر ) معلوم بود كه باز هم زينب عطرفروش

زينب جماع  شان دور  اتاق شدند و ديدند اعضاي خانوادهوارد 
( جلو رفتند و باه زيناب فرمودناد:    9اند. رسول خدا ) شده

 «شوند. مي خوشبو هاي ما اتاق آيي، وقتي تو مي»
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جور خوشامدگويي به زينب باود.   ( يك9اين سخن پيامبر )    
او هم در پاساخ   شنيدن اين جمله، خيلي خوشحال شد. زينب از
اي  شاوند  ماي  بوترخوشا از بوي خوش شما  ها اين اتاق»گفت: 

( نگاهي به عطرهااي زيناب   9حضرت محمد ) «رسول خدا!
وقتي عطار  »طور نصيحت كردند:  بعد هم او را اين انداختند و

گااه ديگاران را    كار را درست انجام بده. هيچ فروشي، اين مي
تار   دادن ديگران، به پرهيزكاري نزديكزيرا فريب ن ؛فريب نده

 «كند. يبركت مال و ثروت را هم بيشتر م است و
( را فهميد. منظور پيامبر 9زينب خيلي خوب منظور پيامبر )    
كه داخل عطر، آب يا چيز ديگاري  هايي بود  ( عطرفروش9)

جاي عطر واقعي باه ماردم    ريختند و عطرهاي تقلبي را به مي
( را تأييد كرد. 9با سكوتش، سخن پيامبر ) فروختند. زينب مي
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ز خاداحافظي باا پياامبر    رد و پس اجمع ك بعد هم زنبيلش را
 ي رسول خدا بيرون رفت. خانه ي ايشان از ( و خانواده9)
( بيرون رفت، احساس كرد كه از 9ي پيامبر ) وقتي از خانه    

 ؛فراواني برده است ( سود9ي پيامبر ) عطر به خانواده فروش
ن آموختاه  زيرا هم عطر فروخته و هم يك درس بزرگ از ايشا

 ي درستكاري و پرهيزكاري. ارهدرسي زيبا در ب ؛بود
كاار، سارِ ماردم كااله     و كنند اگر در كسب بعضي خيال مي    
دانناد   ها نمي كنند. اين ذارند، پول و ثروت بيشتري كسب ميبگ

كه به آسايش  جاي آن ها به كه پول حرام بركت ندارد. اين پول
كناد.   مك كند، او را بدبخت و بيچااره ماي  و راحتي انسان ك

آيد، خيلاي بركات    دست مي لي كه از راه حالل بهبرعكس، پو
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هايش را  آورد و مشتري ل درميدارد. كاسبي كه از راه حالل پو
رد و آهسته آهسته ثاروتش  گي دهد، كسبش رونق مي فريب نمي
زينب را باه   (،9به همين دليل بود كه پيامبر ) شود. بيشتر مي

 سفارش فرمودند. درستكاري و پرهيزكاري
(، عطار را  9گوار ما هم مانند جدشان پياامبر ) بزرامامان     

به استفاده از عطر سفارش  خيلي دوست داشتند و ديگران را هم
از اخاالق   عطار زدن، »( فرمودند: :رضا ) كردند. امام مي

 «پيامبران است.
شايسته است كه مرد مسالمان،  »( نيز فرمودند: :امام كاظم )

روز در مياان و   انست، يكر استفاده كند و اگر نتوهر روز از عط
 عطر بزند. اگر باز هم نتوانست، هر جمعه به خودش
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 «ابهري رضا حيدريغالم»
 حرفِ مُفت

شااه   الدينخط تلگراف در ايران در زمان ناصرگويند اولين  مي
 ي ين خط را معلمان و شاگردان مدرساه اندازي شد. ا قاجار راه

جااد كردناد. تاا    زار اي فنون، بين كاخ گلستان و باغ اللهالدار
 را   آنبه اين پديده، بدگمان بودند و ها مردم عادي نسبت  مدت
 دادند. افات و شياطين نسبت ميبه خر

وزير تلگراف وقت براي جلب توجه ماردم و از باين باردن        
ها، تصميم گرفت چند روز تلگراف براي ماردم   ذهنيت غلط آن

خواهند، با تلگراف به هر جا  ايگان باشد و آنان هرچه را كه مير
ترديد و بعد با  كه مايل باشند، مخابره كنند. مردم ابتدا با شك و

خيال راحت شروع كردند به حرف زدن و تلگاراف فرساتادن!   
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رسيد، براي فاميال و دوساتان    مي ها هرچه كه به فكرشان آن
هاي  كردند و اين حرف مي خود در تمام شهرهاي ايران مخابره

 حوالپرسي و طنز گذشت. بعد از چندمُفت، از سالم و ا رايگان يا
وز مردم ديدند كاه بااالي در   ر كمفت و مجاني، ي روز تلگراف

ي تلگراف تابلوي جديدي زده شده كاه روي آن نوشاته    اداره
 .«دشو قبول نمي «حرفِ مفت» از امروز به بعد،»شده است: 

 ياد حارف گويد يا ز معني مي بي وقتي كسي سخنان بيهوده و   
 برناد كاه:   كار مي براي ساكت كردن او اين مثل را بهزند،  مي
 «حرف مفت نزن.»

 «مصطفي رحماندوست گري، فوت كوزه»

 ترين جانور خشكي سنگين
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و آفريقا ترين جانوران خشكي و بومي آسيا )هند(  ها سنگين فيل
ن سال ميليو 22ها بيش از  ها و ماموت هستند. انواع مختلف فيل

هاي ماده  هاي كوچك از فيل هلّدر گ ها معموالً رند. فيلقدمت دا
 كنند. هاي جوان زندگي مي فيل و
هاا   اين جانوران از خرطوم دراز خود كه در واقع بيناي آن     

دست استفاده  عنوان هباست و در باالي لبشان قرار گرفته است، 
گذارند. فيال   آن، غذا و آب را در دهان خود مي و با كنند مي
مكد و باه   مي دشاوم بلنارطاخوردن، آب را با خ ي آببرا

 راي  اوم بارطاا از خاه لافي زد.اري ياش مااناداخل ده
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وجود خرطوم براي لمس كاردن،   كنند. بوييدن هم استفاده مي
هاي بيگاناه بسايار مهام     تشخيص بوي اعضاي گله زدن و ضربه
 است.

و  برنده هستندهاي بااليي بزرگ و بسيار  هاي فيل، دندان عاج    
تن آب و غاذا و  هاي نر، از عاج براي كنادن زماين، يااف    فيل

اش رشاد   زندگي كنند. عاج فيل در طول جنگيدن استفاده مي
 نر است. هاي تر از فيل هاي ماده كوچك فيل كند اما عاج مي
ترين صاداها را   كند تا ضعيف هاي بزرگ فيل كمك مي گوش    

كاردن   بادبزن براي خناك  انعنو بههايش  بشنود. فيل از گوش
   152ل روزانه حدود اكند. يك في ي بزرگش استفاده مي هاجث
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هااي   ن جانور شاامل قسامت  خورد. غذاي اي مي كيلوگرم غذا
 مختلف گياهان است.

تاري   ي كوچك در مقايسه با فيل آفريقايي، جثه فيل آسيايي    
اسات. ياك فيال     تار  نيز كوچك شهاي ها و عاج گوش دارد و
سه متر ارتفااع دارد.  قايي ماده و بالغ در حالت ايستاده، آفري

 .  رسد مي تُن متر و وزنشان به پنج ها به هفت طول اين فيل
 «و مهرزاده مينانژاد مترجم صديقه ابراهيمي»

 زمين خوب ما
 توانيم حفاري در سطح زمين را تاا  آيا مي    ي زمين مركز كره

گر زماين را  ن برسيم؟ اي زمي جايي ادامه دهيم كه به مركز كره
شود  كم دماي هوا بيشتر مي كم تر برويم، حفر كنيم، هرچه پايين
نشامندان  رسايم. دا  مي هاي داغ ي سنگ و پس از آن به ناحيه
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 جاوش  آببرابر دمااي   62ي زمين،  معتقدند دما در مركز كره
توانيم به عماق زماين برسايم اماا      است. بنابراين، هرگز نمي

هواپيما يا بالون، تا ارتفاعات باالي جو صعود توانيم به كمك  مي
 كنيم.

ي زماين را   اي از هواي نامرئي، اطراف كره اليه    پوشش هوا
ي  شود. اگر زمين الياه  ناميده مي «وجَ»يان گرفته است كه در م

توانسات باه    صورت هيچ جانداري نماي  اشت، در آنجو را ند
 عمال  زمين ادامه دهد. جو مانناد ياك پوشاش    روي زندگي

ي زمين را گرم  با محبوس كردن پرتوي خورشيد، كرهكند و  مي
ن دارد. جو زمين شامل گازهاي مختلفي مانناد اكساي    نگه مي

 توانيم تنفس كنيم. ي آن مي است كه به وسيله
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كند و ماانع از   جو مانند يك عينك آفتابي عمل مي همچنين    
شود. جو  ميتوهاي زيانبار خورشيد به زمين رسيدن بعضي از پر

هاي مختلف تشكيل شده است. اگار باا هواپيماا و     زمين از اليه
شاود. در   تر و سردتر ماي  ون در جو باالتر برويم، هوا رقيقبال

دارد و تنفس كردن در ارتفاعات جو، اكسي ن بسيار كمي وجود 
هوا وجاود   هاي جو تقريباً شود. در باالترين اليه آن دشوار مي

 ندارد.
 «ف علوم براي كودكان، مجيد عميقارالمع دايره»
 درون بدن

في تشكيل شده است. هار قسامت   هاي مختل بدن شما از قسمت
هاا باياد    ي قسامت  ام دهد. هماه دارد كه بايد انج اي وظيفه

كنياد.   شما بتوانيد سالم و تندرست زندگي هماهنگ كار كنند تا
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، كنيد مي بازي دهيد مثالً كارهاي ساده انجام مي كه حتي زماني
 شود. اي انجام مي پيچيده در بدنتان كارهاي بسيار

گويد كه بايد چه كاري  هاي مختلف بدن مي مغز شما به قسمت    
 شنويد. هايتان صداهاي اطراف را مي كمك گوش بهانجام دهند. 

تعادلتان را حفظ كنياد.   ندكن مي ها همچنين به شما كمك گوش
هاا   و افاراد باا آن   كنند ها مسير حركت اشيا را دنبال مي چشم
توانيد حركت كنيد و چيزي  هايتان مي كمك ماهيچه بينند. به مي
بادن خساته   هااي   تاب كنيد يا بگيريد. گااهي ماهيچاه  را پر
 اين موقع بايد كمي استراحت كنيد. شوند. در مي
هااي   زنيد، دهانتان صداها را به حارف  هنگامي كه حرف مي    

خوريد و زاناوي   ه زمين ميكند. هنگامي ك قابل فهم تبديل مي
سارعت   هآيد. بدن شما با  شود، از زخم خون مي شما زخم مي
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كاه   گويناد  ها به شما ماي  گيرد. عصب مي جلوي خونريزي را
كاري است و چاه اتفااقي در بادن     بدنتان در حال انجام چه

 افتد. مي
كناد   ي استخواني دارد كه به آن كمك ميبدن شما چارچوب    

كند. به كمك بيني  اي مختلف، شكلش را حفظهنگام انجام كاره
ر زياد عرق كنيد، احسااس  ها را بو كنيد. اگ توانيد گل خود مي

كنيد و  مي كنيد. اگر هوا خيلي گرم باشد، زياد عرق تشنگي مي
 شود. اين كاري است كه بدنتان براي خناك  صورتتان سرخ مي

 دهد. كردن شما انجام مي
اين بركنند، بناا  ر بدن حركت ميها د ها و نوشيدني خوراكي    

ت بروياد.  مجبوريد براي دفع مواد زايد از بادنتان باه توالا   
قلب، خون  كنيد. تان حس مي ي سينه قلب را داخل قفسه ضربان
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رساند تا انرژي داشته باشيد. براي رساندن  را به سراسر بدن مي
هااي   زنيد. بيشتر قسامت  نفس مي نرژي بيشتر به بدنتان نفسا

تا حادودي   اي يعني دن شما به رنگ قرمز مايل به قهوهدرون ب
 شبيه به رنگ گوشت است.

 «طالقاني ترجمه امير صالحي»
 با دقت جواب بده

يده است. اين گربه، چند گوشه خواب در يك اتاق شش اي گربه* 
 بيند؟ زاويه مي

لب تا لب آن مياانِ زنجيار    ي ما درخت انجير است در خانه* 
آبش بخورم كه گوييا چون  يانه را پاره كنمخنجر بكشم، م .است

 .شير است
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پر، سرش تا نبُري نگوياد  و چه چيز است، مرغي است بي بال* 
 خبر؟
رو آتش باذاري، يخاش    ي چيني، آبش دو رنگ است كاسه* 
 .بندد مي
ولي بيست شاد. چگوناه    اش را غلط نوشت، علي تمام ديكته* 

 ممكن است؟
 پاسبان اتاق است؟ ود و شبدَ آن چيست كه روز مي* 

 ي بعد بخوانيد ها را در شماره پاسخ

 شادي بهاري
  :روم  دارم با عمويم مي» دومي: «روي؟ داري كجا مي»اولي 
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چاون روي  »دومي:  «روي؟ با عمويت ميچرا »اولي:  «خريد.
 «آزاد است. ي فروشگاه نوشته بود: خريد براي عموم شيشه
  :اي؟ بخااري گذاشاته   ات را روي پسرم چرا كارنامه»پدر» 

هايم زيار صافر اسات، مان هام       گفتيد تمام نمره شما»پسر: 
 «روي بخاري تا باالي صفر بيايند! گذاشتمشان

  :از افتاادن سايب روي سارش    داني چرا نيوتون  مي»اولي
كاه زيار درخات گالباي      بله! براي اين»دومي:  «تعجب كرد؟

 «خوابيده بود!
  :ا هر ماهي ر»گفت:  «بساز. هبا عذاب جمل»به يك نفر گفتند

 «آب بگيري، تازه است!وقت از
 .دوتا ميخ داخل آب زنگ زدند و فرار كردند 



 26 

 دوماي:  «اي؟ چرا چشم االغات عيناك سابز زده   »لي: او 
خيال كند كه دارد يونجه خواهم به او كاه بدهم بخورد اما  مي»

 «خورد! مي
  :آقا »رد: شاگ «شود؟ ي خِرس چه مي پسرم، جمع كلمه»معلم

 «اجازه! خروس!
  :رضاا:   «فرساتاده؟  اين نامه را چاه كساي برايات   »علي
چون با هام  » رضا: «پس چرا چيزي ننوشته؟»علي:  «برادرم.»

 «قهر هستيم.
 هاي فروردين ستانپاسخ چي

 ، برف و يخ.«ق»حرف  پا، بهشت، قيچي،ورامين، رد


