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 ي رمضاني هديه
زنگ خانه را زدند، دوست من پشت در بود. وقتيي ميرا دييد    

از ميادر   «با تو دارم، بيا برويم توي كوچه.يك كار مهم »گفت: 
هيا را   ي يكي از همسايه رفتم و با او به كوچه رفتم. خانهاجازه گ

گفتم:  «خبر است؟  جا چه داني اين مي»به من نشان داد و گفت: 
ي ميا را زدنيد و    ولي چند بار افرادي زنگ خانهانم د نه، نمي»

 «ي اين همسايه را از ما گرفتند. هسراغ خان
رمضان، رفت و آمدها  از چند روز مانده به ماه»م گفت: دوست    
واد غذايي بيا  آيند و م ين خانه زياد شده است. افرادي ميبه ا

ا رآيند و مواد غذايي  مي آورند. بعضي هم خود به اين خانه مي
مغيازه  جا  مگر اين نه،»گفتم:  «داني چرا؟ برند. مي با خود مي
 «شده است؟
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كنيي؟ ايين    نه، چرا حواست را جمع نمي»گفت:  خنديد واو    
هيا بيين    غيذايي و توزييع آن   آوري مواد خانه به مركز جمع

خواهي بپرسي كيار   هاي نيازمند تبديل شده است. نمي خانواده
كه نپرسيدي، پس بگيذار خيودم    مهم من با تو چيست؟ تا حاال

اييم.   هم قرار مهميي گذاشيته   ها با بچهبگويم. من و چند تا از 
هيا  تر هاي نيازمند، كار بزرگ مواد غذايي براي خانواده ي تهيه

د توانايي خود انجيام دهييم و   خواهيم كاري در ح مي است. ما
غيذاي  )بزرگم پدر هاي فرهنگي بدهيم. ما كتاب يا به قول هديه
كنيم. اگر تو هم با ميا   ها اهدا مي اين خانواده به فرزندان (روح
 «افقي بگو تا بگويم چه بايد بكني.مو
وارد يك كار بزرگ و مهم  كردم قرار است من كه احساس مي    

هستم! نيازي نيست بگويي چه كينم،  »شوم، با صداي بلند گفتم: 
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در  خوانيده و  هايي كه قيب ا  روم كتاب اآلن مي خودم فهميدم.
هم دارم  آورم. يكي دوتا كتاب جديد مي ام، انباري جمع كرده

ودتير از مين   هيا را ز  ام، آن كنم تا دوستان نديده كه هديه مي
 «بخوانند و لذت ببرند.

ه افتادم و گفتم: تا دوستم آمد چيزي بگويد، به طرف خانه را    
مان پييدا  روم ياران جديدي براي طرح بزرگ وقت ندارم، مي»

و هاي رمضاني ميا بيشيتر    هديه به سراغ بقيه برو تا هم توكنم. 
 «بيشتر شود.

 «قاصدك»
 افطار

 كنم افطار مي
 گرم و شير با آب
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 يك لقمه نان داغ
 با سبزي و پنير

 كنم افطار مي
 با شادي و غرور
 با لطف مادرم

 هاي نور با لقمه
 كنم افطار مي
 ي پدر با خنده

 «ات قبول روزه»با 
 «آفرين پسر!»با 

 كنم افطار مي
 خوشحال و سرفراز
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 با اشك، با دعا
 با شكر، با نماز

 «افشين عالء»
 يك برگ پر از گلبرگ

 رسانِ شاد يك نامه
 يك پاكت دربسته

 يك شاخه گل شادي
 ي دربسته يك غنچه

 يك برگ پر از گلبرگ
 از سوي فرستنده
 تاب! يك شاپرك بي

 ي آن؟ بنده گيرنده
 ...ا ل گل بسموّا
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 ي نازبا عطر س م
 يك خط خوش و خوانا
 يك شعر و ك مي ناز:

 احوال شما خوب است؟»
 خوب و خوش و خنداني؟

 اي دوستِ پر مهرم!
 «اي يار دبستاني!

 ي پر احساس! يك نامه
 آگيني عطر يك چشمه
 گل از يك دوست يك دسته

 ي شيرين يك خاطره
 «سيد محمد مهاجراني»

 برج تنها
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 خواهم بگويم يك راز مي
 يك برج داردباباي من 
 هايش را هميشه او پول

 گذارد باالي برجش مي
 دار است هلّخيلي بلند و پ

 دور است راه برج بابا
 چون كه فقط يك بار در ماه

 رود از برج باال او مي
 گويم به او: پول! هر وقت مي
 گويد: سرِ برج با خنده مي

 تر بود راهش اگر نزديك
 رفتم درِ برج هر روز مي
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 «مريم اسالمي»
 دندان گربه

 مدادم مثل موش است
 ولي يك موش الغر

 تراشم مثل گربه
 تر كمي از او تُپل

 مدادِ موش، خوشحال
 تراش گربه، خندان

 اما ؛گرفته گربه
 مدادم را به دندان

 نه زخمي دارد اين موش
 كشد آه نه از دل مي
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 فقط دندان گربه
 قدش را كرده كوتاه

 «ماهنامه پوپك»
 ترين است او مهربان

مت در بغل گرفته بود، خد طور كه پسرش را رد مسلمان، همانم
را خيلي دوسيت   ( رسيد. معلوم بود كه او كودكش9پيامبر )

د و با دو دسيتش او را بيه   دارد زيرا كودك را محكم گرفته بو
به ياد  ( كه آن پدر مهربان را ديد،9چسباند. پيامبر ) سينه مي

 ان  يي مهربانان جه همه دا ازيخدا با بندگانش افتاد.مهرباني خ
هيا   آن ها را هم خدا بيه  آدم زيرا مهرباني ؛تر است هم مهربان
 داده است.
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انداخت،  پدرها و مادرها نمي ها را در دل اگر خدا محبت بچه    
كرد. پس مهربان  نمي هيچ پدر و مادري به كودك خود مهرباني

 كيه  ي مهيم ديگير، ايين    قيقي و اصلي، خودِ خدا است. نكتهح
تواند تا اين اندازه  كس نمي مهرباني خدا خيلي زياد است. هيچ

ها را آفرييده   باني كند. اين خدا است كه ما آدمبه ديگران مهر
است. اوست كه غذاهاي گوناگون، ماه و خورشيد را بيراي ميا   

را براي هدايت ميا فرسيتاده    آفريده است. اوست كه پيامبران
 است.
قدر به ما مهرباني كرده باشد؟  ينآيا جز خدا كسي هست كه ا    
( 9است. حضرت محمد) تر انخدا، از پدر و مادر هم مهرب پس

م به ياد خدا بيندازند. ايشان آن پدر مهربان را ه تصميم گرفتند
 ؛تر است همانند كه خدا از همه كس، مهرباناو بف خواستند به مي
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آيا تيو كيودك خيود را دوسيت     » براي همين از او پرسيدند:
( 9پييامبر )  «آري، اي رسيول خيدا!  »مرد گفيت:   «ري؟دا

كودك نييز   تو با اين مهربانيِ خدا با تو، از مهرباني»فرمودند: 
مرد خيلي خوب  «است.ترين مهربانان  بيشتر است. خدا مهربان

 طيور كيه او   ( را فهميد. احساس كرد هميان 9حرف پيامبر )
ي  ز همهمهرباني خدا ني فرزندش را در آغوش گرفته، رحمت و

 مردم را در بر گرفته است.
اي چه كسي عشق بيه فرزنيدان را در    آيا تا كنون فكر كرده    

 ادر، فقط يك  يدر و ميادر نهاده است؟ مهربانيِ پيپدر و م جان
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ت. محبتي كيه در دل پيدر و ميادر    هاي خدا اس نشانهنشانه از 
اي از محبت خداي بزرگ به حال بندگانش  بيني، تنها قطره مي

 است.
( در مسييجد نشسييته بودنييد كييه مييرد 9روزي پيييامبر )    

يامرز و كسي ب خدايا! من و محمد را»صحرانشيني آمد و گفت: 
لي كم خدا را خي آن مرد، رحمت و مهرباني «را هم با ما نيامرز.

و  جيز او  كيرد اگير خيدا بيه     تصور كرده بود. او خيال ميي 
ار دهيد،  ت خويش قير مورد رحم (، ديگران را هم9)پيامبر

زدند و فرمودنيد:   ( لبخند9شود. پيامبر ) رحمت خدا كم مي
 «اي. ر گسترده خدا را كم و كوچك شمردهبسيا تو رحمت»

 «غالمرضا حيدري ابهري»



 14 

 چسب زخم
تِ ديوارهايش پير از  آقاي خانه، حسابي زخمي شده بود. صور

به نظر برسد. باييد   ها باعث شده بودند كه زشت زخم بود. زخم
آقياي خانيه،    ها قبل كرد. سال مي اش معالجه آمد و يدكتر م

ها قشنگ  كه رنگ شده بود، مثل جوان رنگ شده بود. آن زمان
و رو شيده   رنيگ  هايش ريخته و بي رنگ اما حاال ؛و ديدني بود

 ش و ميخ بود.كّهاي توپ، لگد، چ بود. صورتش پر از ضربه
دكتر بيه   مخصوص را آورد. خانه رفت و دكتر باالخره صاحب    

ها پوشيده شد،  زخم هاي آقاي خانه، چسب زخم زد. وقتي زخم
ي زيبيا   ي بغلي به خانه نه دوباره زنده و زيبا شد. خانهآقاي خا

   «ت زد، چيست؟يزخمي كه دكتر به صورتبِ ياسم چس»ت: يگف
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 «كاغذ ديواري!» ي زيبا گفت: خانه
 «سيد سعيد هاشمي»

 ببينيم و تعريف كنيم
كه چنگيز مغول، سرزميني را تصرف كيرد،   از آنگويند پس  مي

يكي از شاهزادگان آن سرزمين عليه او قيام كرد. شياهزاده را  
داني  مي»ضور چنگيز بردند. چنگيز گفت: دستگير كردند و به ح

 ؛ي كشورهاي روي زمين خيواهم شيد   زودي پادشاه همه من به
 شاهزاده گفت: «ي؟عليه من قيام كردي و ياغي شد پس چرا

ه باشد تا كنم در آن روز، كسي در دنيا زنده ماند من فكر نمي»
ي  نيا ببيند زيرا به دسيتور تيو، هميه   ي د پادشاهيِ تو را بر همه

 «مردم جهان به قتل خواهند رسيد.
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ي مردم، زنده خواهند ماند و خواهند ديد  همه»چنگيز گفت:     
 «دليل بيه قتيل نخواهيد رسييد.     ر و بيزيرا كسي بدون تقصي

 «بمانيم، ببينيم و تعريف كنيم!: »زد و گفت شاهزاده لبخند
هنگامي كه كسي انجام دادن كاري بزرگ را وعده دهد كيه      

المثيل   از اين ضيرب  انجام آن در حد توان و امكاناتش نباشد،
شود  المثل، به آدم مدعي گفته مي شود. با اين ضرب مي استفاده

م دييديم، بياور   قت به چشكه ادعاي تو را قبول نداريم و هر و
 آفرين خواهيم گفت. كنيم و به تو مي

 «مصطفي رحماندوست گري فوت كوزه»
 روند؟ غذاها كجا مي

اسيتفاده   خيورد  غذايي كه مي كه بتواند از بدن شما قبل از اين
ميكروسكوپي تقسيم كند.  هاي بسيار ريز را به ذره كند، بايد آن
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ننيد وارد خيون   كه بتوا قدر كوچك و ريز شوند ها بايد آن ذره
 شود. ناميده مي «گوارش» كار، شوند. اين

ي درازي كه از دهان  لوله غذا هنگام حركت در    گوارش غذا
شيود. ايين لوليه،     ميي  ادامه دارد، گوارش يا هضيم  تا مقعد
 هاي مختلفي دارد. قسمت

هضم  ي شود. آب دهان، ماده مي گوارش غذا در دهان شروع    
د. غيذا از راه  كن را ريز ريز مي كه مواد غذايياي دارد  كننده

ي بسيار ضخيمي است كه  شود. معده، كيسه مري، وارد معده مي
هياي ريزتير تبيديل     آن با اسيد معده مخلوط و به تكه غذا در
ي  شيود. روده  واد غذايي داخل معده شبيه سوپ ميشود. م مي

 تر  ، دراز شده است ولي بسيار دراز است كوچك، روي هم جمع



 18 

 ي كوچك به پاييان  توبوس. گوارش غذا در رودهاز طول يك ا
 رسد. مي
روز طول  ماند و حدود سه چهار ساعت در معده مي غذا تقريباا    
مواد غذايي گوارش شيده   كشد تا در تمام بدن گردش كند. مي
شيوند.   ي كوچك، وارد خون مي ي بسيار نازك روده ديواره از

جيود در  بيرد. آب مو  ميي  ر بدنخون مواد غذايي را به سراس
ي بيزرگ، وارد خيون    ي روده ها از دييواره  غذاها و نوشيدني

نيستند و هنگامي كه  شود. بعضي از مواد غذايي، قابل هضم مي
 كنيد. ها را از بدنتان دفع مي رويد، آن به توالت مي
 آبي كه بدن به آن نياز نيدارد، بيه ادرار تبيديل       آب زايد

 ا در قسمت پشت قرار يه ليهيرود. ك ا مييه هلييشود و به ك مي
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شود. وقتي مثانه  جمع مي «مثانه»نام  اي به ادرار در كيسهدارند.
 كنيد كه بايد به توالت برويد. شود، احساس مي مي پر
شنويد، بيه   صدايي كه هنگام قاروقور شكم مي    وقور شكمقار

ا فشيار  گوارش شما باين دليل است كه غذا و هوا داخل دستگاه 
 كنند. حركت مي

ودكان، ترجمه امير صالحي علمي براي ك هاي نستنيدا»
 «طالقاني

 يك پرسش علمي
توانيد نفس بكشيد؟ ميوقعي   نمي بلعيد، چرا وقتي چيزي را مي

فس نيستيد چون سيستم تنفسي ، قادر به تنعيدلب ميكه چيزي را 
كه  در حقيقت، هم غذايي به سيستم گوارشي پيوسته است. دقيقاا
كنيد، از حليق كيه ييك     خوريد و هم هوايي كه تنفس مي مي
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كند.  مي مجراي عض ني گشاد در پشت بيني و دهان است، عبور
مجيراي اصيلي هيوا و    هوا بايد در مسير رسيدن به ناي يعني 

كيه غيذا    برسد در حالي «ي صوتي جعبه»ها، به حنجره يا  شُش
 بايد از طريق مري به معده برسد.

سيستم گوارشي و تنفسيي،   لوگيري از تداخل عمل دوبراي ج    
بايد دستگاهي وجود داشته باشد. عمل بلع با مسيدود كيردن   

غذا را از دهان به مري و كه  تنفسي، ضمن اين موقتي مجراهاي
ذا در غ كند. اگر يك تكه تنفس را مختل مي راند، عمل معده مي

غذا  كنند ميها فوري با سرفه سعي  مسير خود اشتباه برود، شُش
راه  را خارج كنند. همچنين اگر مقدار هوايي كه به داخل معده

 شود. مي «نفخ»ته زياد باشد، باعث ورم شكم ياف
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 «ترجمه محمد و محمدرضا شمس»

 ها دنياي سنگ
هيا، سياحل    دارد! در جاده جا را كه نگاه كنيد، سنگ وجودهر

توانييد   و مزرعه و در ديوارهاي بناها ميي  كوه، دشت دريا، در
دارنيد.   ها انيواع گونياگون   هاي مختلفي را ببينيد. سنگ سنگ

يا صياف، شيفاف ييا كيدر      ها سخت يا نرم، زبر نگبعضي از س
ساير مواد جامد هستند كه  ها مخلوطي از فلزات و هستند. سنگ

ها مفيدنيد و   و كاني شوند. بيشتر اين فلزات ناميده مي «كاني»
 ي متعددي دارند. موارد استفاده
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ي اعميا  زميين    ها از مواد مذاب و گداختيه  بعضي از سنگ    
ان ييك  شوند. وقتي اين مواد مذاب از طريق فيور  مي تشكيل

 ، پس از   كنند مي ن راه پيدايي زمي آتشفشان به بيرون از پوسته
كيه   دهند هايي را تشكيل مي زمين، سنگ منجمد شدن در سطح

 معروفند. «آذرين»به نام 
هياي   از مخلوط گِل و ماسه و ذرات صيدف  ها بعضي از سنگ    

هايي در بسيتر   هالي شوند. اين مواد به صورت جاندار تشكيل مي
انيد. بيا گذشيت     نشين شده ها ته ها و رودخانه درياها، درياچه

شيوند و در ارير    رسوب، روي هم انباشته ميي  هاي زمان، اليه
شوند و  هاي بااليي متراكم مي اليه سنگيني طبقات باالي رسوب،

 دهند. تشكيل مي هاي رسوبي را انجام سنگسر
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 ي ي شوند، مواد سازندهكه مت ش ها پيش از آن نوعي از سنگ    
هاي اعما  زمين همزميان در   سنگ كنند. وقتي ها تغيير مي آن

هيا   گيرند، ساختار آن فشار و دماي بسيار زياد قرار مي معرض
نام  آورند كه به د ميها را به وجو كند و نوعي از سنگ تغيير مي

معروفند. براي مثال، مرمر، نوعي سنگ  «دگرگوني»هاي  سنگ
آهك بلورين است كه در ارر فشار و دماي بسيار زياد دگرگيون  

ي  خوردگي در پوسته چين دنبال اين تغييرات بيشتر به شده است.
 آيند. ها پديد مي زمين و تشكيل كوه

 پاسخ بده
شويم،  تر مي شب نزديك وز و نيمهر آن چيست كه هرچه به نيم* 

 شود؟ بيشتر مي
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اي بيراي تنبييه    چيست كه هم آسمان است و هم وسييله آن * 
 افراد خطاكار.

شود و آن چيست كه  شود ولي زياد نمي آن چيست كه كم مي* 
 شود؟ شود اما كم نمي مي زياد
 كند؟ يست كه تا به سرش نكوبي، كار نميآن چ* 
 خورد؟ د و دائم سرش به سنگ ميرو آن چيست كه راه مي* 
 آن چيست كه خوراكش فقط باد است؟* 
رود اميا   ن و راست و چپ ميي آن چيست كه رو به باال و پايي* 

 كند؟ هرگز حركت نمي
آن چيست كه دو حرف اولش از عبادات اسيت و دو حيرف   * 

 آخرش آشاميدني؟
 آن چيست كه صدا دارد اما گلو ندارد؟* 
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 عد بخوانيدي ب پاسخ را در شماره
 يك دقيقه خنده

  :ساعتم خوابييده. »دومي:  «ببخشيد، ساعت چنده؟»اولي» 
 «پرسم. از يك نفر ديگر مي ؛كنپس بيدارش ن»اولي: 

 ماميان،  »د و به مادرش گفت: پسرك دوان دوان به خانه آم
تومان به مادر پانصد «مان بده تا به يك مرد فقير بدهم.توپانصد

پسيرك جيواب    « آن مرد فقير كجاست؟حاال»پرسيد: او داد و 
 «فروشد. سرِ كوچه است، دارد بستني مي»د: دا
 كوچوليو! عجيب   »ا دييد و گفيت:   همسايه، پسر كوچولو ر

يك لنگه قرمز و ييك لنگيه    ؛اي هاي عجيبي به پا كرده جوراب
همين  كه يك جفت مثل تر اين عجيب»گفت:  پسر كوچولو «آبي.

 «م.ها را هم در خانه دار جوراب
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  :عيابر  چه در خيابيان، پيل    براي»خانم معلم از پويا پرسيد
كه وقتي آفتاب  اي اينبر»پويا كمي فكر كرد و گفت:  «زنند؟ مي
 «از زير پل رد شويم كه سايه است. بود،
  :اي  تور، مجموعيه »گفت:  «تور را تعريف كن.»به يكي گفتند

 «اند. ها است كه با طناب به هم وصل شده از سوراخ
 جهت روشين    خورشيد، روزها بي»شمند كشف كرد: يك دان

 «بتابد! ها كه تاريك است، روشن باشد و است! در اصل بايد شب
 هاي خرداد پاسخ چيستان

شيود،   ه هرچه از آبش بردارند، بيشتر ميي آبكش، چاه است ك
 تخمه، غصه، سوزن، چين، كره، اسم، شير.


