


 

1

  در ماه دي بخوانيد

  2  .......................................................................................................  كريسمس مبارك!

  5  .............................................................................................................  درخت با اراده

  6  ..........................................................................................  مدادي هاي نوك جوجه

  7  .................................................................................  آميزرحس ريزه و قاشق خاله

  9  ...........................................................................................................  كار خوب فرشته

  12  ............................................................................................................  كالغ و طاووس

  17  ................................................................................................  جانوران مناطق سرد

  19  ................................................................................................................  ي غذا در باره

  21  ...............................................................................................  ماجراي كاغذ و آهن

  23  ........................................................................................................  اطالعات جانوري

  25  ........................................................................................................................  ريزه خنده



 

2

  كريسمس مبارك!

آمدنش   مد، تا چند دقيقه كسي متوجهانه آـا به خـابـوقتي ب
شته بوديم. برادر بزرگم كه نشد زيرا ما خانه را روي سرمان گذا

 بابـا، اگـر  «او نشست و گفت:  حضور بابا شده بود، كنار  متوجه

. مان بـروم  ي جديد همسايه ي خواهم به خانه اجازه بدهيد، مي

همسايه؟ كدام «بابا پرسيد:  » خيلي دوست دارم شما هم بياييد.
بـرادرم گفـت:    »گويي؟ لي شده، ميخا همان خانه را كه تازه

خواهـد بـراي    روز با پسرشان آشنا شدم و دلم ميبله، من ام«
  »ها بروم. تبريك عيد پيش آن

ن گفتـه تـا   هنوز كه عيد نشده! ماما«خواهر كوچولو گفت:     
گـويي   درست مي«برادرم گفت:  »مانده. ماه باقي عيدنوروز سه

  د كريسمس را ـعي وروز نبود،ـكوچولو ولي منظور من ن رخواه
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  »گويم. مي

آيا مدارس در آن  عيد كريسمس چه عيدي است؟« پرسيدم:    
  »روز تعطيل است؟

اي تنبل، تو كه فقط دنبـال  «ام زد و گفت:  بابا دستي به شانه    
مسـيح (ع)   هستي! كريسمس روز تولد حضرت عيسـي تعطيلي 

 است. پس همسايگان جديـد مـا مسـيحي    عيد براي مسيحيان

 بله، پسرشان آلبـرت بـه مـن گفـت    «م گفت: برادر »هستند؟!

پسرم، «پدر گفت:  »كنند. مي زودي درخت كريسمس را تزيين به
آيم.  ها بروي و خودم هم مي ي آن دهم به خانه اجازه مي به تو

  »رويم. ها مي باشد، همگي با هم پيش آن وافقماگر مادرتان هم 

موافقم، بهتر است شيريني و چند شاخه گل هـم  «مادر گفت:     
تهيه كنيم. به اين ترتيب هم كريسمس و هم ورودشان به محله را 
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ي ما را دور خودش جمع كرد و  بعد پدر همه »گوييم. مي تبريك
طور كه ما روز تولد پيامبر اسالم (ص)  من! همان عزيزان«گفت: 

ان مسيحي هم روز تولـد  گيريم، خواهران و برادر مي را جشن
كـريم   گيرند. خداوند در قرآن را جشن مي حضرت عيسي (ع)

نام و زندگي حضرت مسيح (ع) و مادر گرامي ايشـان   بارها به
اشاره كرده و در انجيل، كتاب مقدس مسيحيان هم بـه ظهـور   

  »محمد (ص) اشاره شده است. حضرت

خيلـي  هـا   هاي جديـد رفتـيم، آن   ي همسايه وقتي به خانه    
بـا  ها بـوديم،   آن ساعت كه پيش خوشحال شدند. در مدت يك

هاي مسيحيان آشنا شـديم. روز بعـد،    بسياري از آداب و سنت
توضيح بدهـد،   سكريسم ي در باره خانم معلم خواست يك نفر

ي مطـالبي كـه از    افتخار دستم را بلنـد كـردم و همـه    من با
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عريف كردم. ها ت شنيده بودم، براي همكالسيجديد  همسايگان
  كريسمس مبارك! دوستان مسيحي من،

  »قاصدك«

  درخت با اراده

  درخت با اراده

  هميشه ايستاده

  كنار صخره و سنگ

  چه خوب ريشه داده

  ي توت هزار دانه

  دوباره ريسه بسته

  ي قند هبهزار ح

  اش نشسته به شاخه
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  شكايتي ندارد

  به زير برف و باران

  دهد برگ درخت مي

  دوباره در بهاران
  »مريم زرنشان«

  مدادي هاي نوك جوجه

  يك كتاب قصه دارم

  داستان يك كالغ است

  اش گرد و قلنبه خانه

  بر درختي توي باغ است

  او دوتا هم جوجه دارد

  مدادي هاي نوك جوجه
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  و قارو هي قارقارو قار

  زيادي خواند ميگاه 

  و قار هر روز قارو قار

  كند تمرين آواز مي

  آرزو دارد كه باشد

  ي جاز ن خوانندهبهتري
  »محمود پور وهاب«

  ريزه و قاشق سحرآميز خاله

  ريزه تو دست خاله

  قاشقي سحرآميزه

ه كه چه برقي دارهب  

  واي كه چقد تميزه
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  اين از طالست يا نقره؟

  صاحب اون چه غوليست؟

  نه از طال، نه نقره است

  هيچ غولي صاحبش نيست

  رسيده از قديما

  ريزه دست خاله به

  يستقاشقي يادگار

  براي او عزيزه

  ريزه وقتي كه خاله

  گيره قاشقو دست مي

  ه استچكنه كه ب فكر مي

  ره كه پيره يادش مي
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  پيچه توي گوشش مي

  صداي گرم باباش:

  جون يواش بخور، ريزه«

  »به فكر بازي نباش!

  دواي تلخ و شورش

  تو اين قاشق شيرينه

  ريزه به چشم خاله

  جادوي اون همينه
  »نيا شكوه قاسم«

  خوب فرشته كار

ن آبي مشـغول  هاي نازك مثل شيشه، توي آسما ها با بال فرشته
ي كوچولو  اما يك فرشته الي ابرها باشك بازي قايم ؛بازي بودند
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باشـك   كرد چون قـايم  روي ابر و به زمين نگاه مي نشسته بود
پايين، روي زمين، پيرزني  بازي را دوست نداشت. يكهو ديد آن

طرف خيابان  طرف خيابان به آن از اينخواهد  مي دست، عصا به
  ايستند. مين ها برود اما ماشين

كـس پيـرزن را    انگار هيچ فرشته يك كم منتظر شد ولي ديد    
خـود، پـر زد و    هاي قشنگ طاقت نياورد، با آن بال بيند. نمي

آرام  ي پيرزن را گرفـت و آرام  چروكيده رسيد به پيرزن. دست
يلي خوشحال شد و براي فرشـته  از خيابان ردش كرد. پيرزن خ

  يك عالمه دعا كرد.

ها كه ديده بـود    توي آسمان. يكي از فرشتهفرشته رفت باال    
رفتي پايين،  نبايد مي«گفت:  كار كرده، به او كوچولو چه فرشته

 هايت را از دست گر براي هر كاري بروي پايين، بالروي زمين. ا
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بـا   كوچولـو  فرشته »شوي. مي ها بي بال دهي و مثل زميني مي
  »روم. ديگر به زمين نمي«خودش گفت: 

بـه   گربه نزديك بود از باالي ديـوار  چند وقت بعد، يك بچه    
 كوچكش را محكم روي ديوار هاي گربه پنجول پايين بيفتد. بچه

ر داده بود كـه صـدايش تـا    س ايميوگذاشته بود تا نيفتد. ميو
گربه  نيد. وقتي بچهكوچولو صدايش را ش رفت. فرشته آسمان مي

گربـه.   اقت نياورد. پر زد و آمد پيش بچهرا در آن حال ديد، ط
  آرام او را روي ديوار گذاشت.

آمد  ها مي روز بارها و بارها به كمك زميني كوچولو هر فرشته    
قدر آمد و بـه   . او آنها ها و گل ها، درخت ها، حيوان و به آدم
هـايش نيسـت. او    ه بالها كمك كرد كه يك روز ديد ك زميني

  خيلي زود يادش رفت كه از اول بال داشته.
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توانست  به ديگران بود كه نمي قدر سرگرم كمك كردن او آن    
زمين نبود چون  ي روي فرشته البته او تنها هايش فكر كند بال به

هـا آمدنـد.    هاي ديگري هم به كمك زمينـي  بعد از او، فرشته
كردن به ولو، از كمك و مهرباني كوچ هايي كه مثل فرشته فرشته

  شدند. ديگران خوشحال مي
  »يمريم عاطف«

  كالغ و طاووس

زير پا داشت و در كران، زمين را  روزگاري كالغي در دشتي بي
ا را ديد. كالغ كه از ديدن اي زيب كرد كه پرنده آسمان پرواز مي

ي زيبا، تو كي  پرنده«ا، خوشحال شده بود پرسيد: آشننا ي پرنده
اسم مـن طـاووس   «گفت: پرنده  »كني؟ جا چه مي اين تي وهس

كنم. چنـد   ست هندوستان زندگي ميهاي دورد است. در جنگل
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را اين دشت هـم زيبـا و   ام زي آمده روزي است كه به اين دشت
  »ديدني است.

طاووس درخت بسـيار   »ي تو كجاست؟ آشيانه«كالغ پرسيد:     
هايم  جاست. جوجه آن ني م آشيانه«لندي را نشان داد و گفت: ب

: كالغ هم درخت كاجي را نشان داد و گفت »در آشيانه هستند.

غـذايي   ام تا برايشان جا هستند. آمده آن هاي من هم جوجه«
  »ببرم.

جـا زنـدگي    چه خوب! كاش بـا هـم يـك   «اووس گفت: ط    
اي مثـل مـن، كنـار     چطور پرنـده «كالغ گفت:  »كرديم. مي

 طاووس بال و پري زد و گفـت:  »د؟اي مثل تو زندگي كن پرنده

 از اين فكرها نكن! اگر دوست داري هم آشيانه باشيم، بيا با هم«

  كالغ حرفي نزد و با طاووس همراه شد. »برويم.
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ي  اووس رفتند. كالغ از ديـدن آشـيانه  ي ط ها به آشيانه آن    
ه هاي طاووس خير به جوجه زيبا و بزرگ طاووس تعجب كرد و

ي خـودت   جا را مثل آشـيانه  اين«كالغ گفت:  ماند. طاووس به
هاي من دوسـت   جههايت را بياور تا با جو برو جوجه بدان. حاال

و برگشـت تـا توانسـت     دو سه بار به آشيانه رفت كالغ »شوند!
  ي طاووس بياورد. هايش را به آشيانه جوجه

هاي كـالغ از ديـدن همـديگر     هاي طاووس و جوجه جوجه    
طاووس گفت:  »كار كنيم؟ حاال چه«الغ گفت: ها كردند. ك شادي

ها بده تا  جهبه جو ها را كمي غذا توي آشيانه دارم. تو آن من«
از آشـيانه دور   من بروم و غذايي پيدا كنم. نبايد هر دوي مـا 

  »ويم. بايد يكي بماند و يكي برود.ش
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م. حـاال  رو دنبال غذا مي وقتي برگشتي، من به«كالغ گفت:     
اووس خنديد و گفـت:  ط »ها بدهم؟ به كدام جوجه بگو غذا را

داري،  دوسـت  ها كه داني، به هر يك از جوجه خودت بهتر مي«
كـار   دانم چه شود، من نمي طور نمي اين«كالغ گفت:  »غذا بده!

 خودت ببـين! هـر يـك از   «زد و گفت:  طاووس لبخند »كنم.

  »بخورند! ها كه زيباتر بودند، غذا را جوجه

 »تـواني بـروي!   حاال خيالم راحت شـد، مـي  «غ گفت: كال    

طاووس براي گشت و گذار در آن دشت و پيدا كـردن غـذاي   
ها مدتي با هم بـازي   پرواز كرد و رفت. جوجه بيشتر، از آشيانه

  سنه شدند و از كالغ غذا خواستند.كردند. خسته و گر

شما  ي توانم به همه ساكت باشيد، من كه نمي«رياد زد: كالغ ف    
هـا زيبـاتر    جهشما جو غذا بدهم. بايد ببينم كدام يك از با هم
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هـاي   هاي طـاووس و جوجـه   مدتي كه جوجهبعد از  »هستيد!
ي آشـيانه   وقت چند ميوه را كه گوشه كرد، آنخودش را نگاه 

  هايش داد. با نوكش خرد كرد و آرام به جوجه بود،

هاي بـاز   ندانستند چه شده، با دها هاي طاووس نمي جوجه    
نگاه كردنـد و صدايشـان هـم    ها را  خوردن جوجه كالغ غذا

تا مادرشان از راه رسيد، با جيغ جيغ، آشـيانه را   ولي ؛درنيامد
قدر  چي شده؟ چرا اين«. طاووس پرسيد: روي سرشان گذاشتند

  »رود! كنيد؟ مهمان ما مي و صدا ميسر

چيز   هيچ كه كنند، براي اين و صداحق دارند سر«كالغ گفت:     
من غـذا   هاي مگر به بچه چرا؟«طاووس پرسيد:  »اند. نخورده
هـا غـذا    زيباترين جوجه نه، تو گفتي به«كالغ گفت:  »ندادي؟

  اي خودم دادم. آخه كالغ از ـه ذا را به جوجهـغ بده. من هم
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  »بيند. ي خودش، زيباتر نمي بچه

د كـه  هر كس خيال كند هرچه دارد از همه بهتر است، هر چن    
شود كه:  حال او مي المثل حكايت زيبا نباشد، اين ضرب به ظاهر

  »بيند. ي خودش زيباتر نمي بچه كالغ از«
  »محمد ميركياني«

  جانوران مناطق سرد

او، آن را از بادهـاي سـرد و   موهاي بلند اين گ    گاو شمالي
اين جانور زيـر موهـاي    كند. ي مناطق توندرا حفظ مي گزنده

ـ  موي كوتاه اي بلندش اليه ر نيـز دارد. گاوهـاي شـمالي در    ت
كننـد.   كاي شمالي زندگي مـي هاي كوچك در شمال آمري گله

  طول بدن گاو بالغ دو متر است.

  دگي ـالي زنـگوزن در آمريكاي شم اين نوع     گوزن شمالي
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ص در خصـو  بـه  كند. همچنين در بسياري از مناطق شمالي مي
تا از  كنند مي مالي نگهداريهاي ش اروپا و آسيا، مردم از گوزن

هـاي   زنگـو  ها استفاده كننـد.  شير، گوشت، پشم و پوست آن
  هاي نر شاخ دارند. شمالي ماده نيز مانند گوزن

انوران قطبـي كـه در فصـل    بر خالف بيشتر ج    روباه قطبي
انـد، روبـاه    هاي جنـوبي  دنبال پناهگاهي در جنگل زمستان به
و زنـدگي   تندرا دوام بيـاورد تواند تمام زمستان در  قطبي مي

و هاي قطبـي و پرنـدگان كوچـك     كند. روباه قطبي از موش
  كند. ها تغذيه مي هاي آبي و وال ها، سگ ي گوزن الشه

كوچك جونده، خويشـاوند نزديـك    اين جانور    موش قطبي
  كند و از  موش قطبي در شمال اروپا زندگي ميا است. ـه موش
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ي ها كند. موش اير گياهان تغذيه ميها و س ها، خزه علف ها، دانه
كنند تا بتوانند  فر ميهايي ح قطبي در زمستان ميان برف، تونل

  بخورند. جا غذا در آن
  »صديقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژاد«

  ي غذا در باره

پختن، استرليزه كردن و پاسـتوريزه كـردن       گرم كردن غذا
ارت، هـا بـه كمـك حـر     هايي هستند كـه در آن  روش غذا،

بايد  شوند. براي استرليزه كردن غذا مي هاي غذا كشته ميكروب
 هـا كشـته   ي ميكروب گرم كرد تا همه آن را تا دمايي بسيار باال

ماند. پاستوريزه  كار غذا تا مدتي طوالني سالم مي شوند. با اين
هاي  اي كه ميكروب ير يعني حرارت دادن آن به اندازهكردن ش

  كار، شير چند روز سالم  شوند. با ايناك داخل آن كشته ـطرنخ
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  ماند. مي

را در شـهر   قبل از كشـف روش پاسـتوريزه كـردن، گاوهـا    
 دوشـيدند.  مـي  هـا را  چرخاندند و در حضور مشتري، آن مي

مواد غذايي  شود، بعضي از غذايي كه براي مدتي نگهداري مي
اين، بهتر دهد. بنابر هايش را از دست مي خود از جمله ويتامين

  ت غذاها را تازه مصرف كنيد.اس

ها موادي شيميايي هستند كه مـواد   نگهدارنده     ها نگهدارنده
ت كه هاس دارند. قرن را براي مدت بيشتري سالم نگه مي غذايي

هـاي طبيعـي    عنوان نگهدارنده مردم از سركه، نمك و شكر به
  كنند. مي استفاده

  دت ـبه ما ـه روزه ميوهـام      آيد غذايي كه از راه دور مي
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دست مـا   جاي دنيا به شوند و از همه طوالني تازه نگه داشته مي
دار حمل  هاي سردخانه ي كشتي ها به وسيله ميوه رسند. اين مي
  شوند. مي

  »امير صالحي طالقاني«

  ماجراي كاغذ و آهن

بتدا درختان به شكل كُنده شود. ا كاغذ از چوب تهيه مي    كاغذ
كوچك بـرش داده   هاي صورت تراشه شوند و سپس به قطع مي

هاي چوب با مواد شيميايي  شوند. پس از اين مراحل، تراشه مي
ايند. خمير چوب نـرم در  صورت خمير دربي شوند تا به پخته مي

ا صاف شـود. خميـر   شود ت ها فشرده و آبگيري مي ميان غلتك
شود تا خشك شود و  هاي داغ عبور داده مي چوب از روي غلتك

  شود. آماده مي هاي كاغذ براي استفاده لسرانجام رو
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توانيـد   هاي باطلـه را مـي  ذها و كاغ روزنامه    بازيافت كاغذ
  دست بياوريد. اره بازيافت كنيد و كاغذ تازه بهدوب

سـاير عنصـرهاي    صورت تركيـب بـا   آهن به    آهن و فوالد
دسـت   هاي ديگر از سنگ معدن آهـن بـه   شيميايي و ناخالصي

كنند و سـپس آن را   نگ معدن آهن را خرد ميد. ابتدا سآي مي
دهنـد. آهـن    كنند و حرارت مي ي بلند بارگذاري مي در كوره

راي تبديل آهن به شود. ب معدن ذوب و از كوره خارج ميسنگ 
تـر از   فوالد مقـاوم  شود. ي ديگري استفاده مي فوالد، از كوره

  آهن است.

توانيد  و مي شدني است و خم اي سبك پالستيك ماده    پالستيك
خـام   ي اوليه پالستيك، نفت به هر شكلي دربياوريد. ماده آن را

خـام طـي    شـود. نفـت   مـي است كه از زير زمين اسـتخراج  
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گيرد، تبديل به پالستيك  ندهايي كه در پااليشگاه انجام ميفراي
 شـود و  حرارت داده شود، ذوب مـي  شود. وقتي پالستيك مي

گيـري   توان آن را قالب مي آيد كه صورت مايعي غليظ درمي به
  كرد و به شكل دلخواه درآورد.

  »مجيد عميق«

  اطالعات جانوري

 8هايي به طول  است در حداكثر سرعت خود، گام چيتا قادر* 

  متر بردارد.

ها از محيط اطراف بر اسـاس   مارها ناشنوا هستند و حس آن* 
  كنند. است كه از زمين دريافت مي ارتعاشاتي

  ساعت است. 24ط عمر سنجاقك فق* 
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  بينند. وجه نمي متر را به هيچ 5ورتر از هاي د ها فاصله كوسه* 

ي درخـت ضـربه    در ثانيه به تنه بار 20توانند  ها مي داركوب* 
  بزنند.

  هزار نوع زنبور در جهان شناسايي شده است. 17* 

  تر از انسان است. برابر قوي 100 حس بويايي خرس تقريباً* 

  برابر انسان است. 82 قدرت بينايي جغد* 

  خوابند. روز مي ها فقط دو ساعت در شبانه ها و فيل دلفين* 

متـر در   نـيم  پيكر، چهـارو  هاي غول كثر سرعت الكپشتاحد* 
ثانيـه   در كمتـر از نـيم   دقيقه است كه خرگوش اين فاصـله را 

  پيمايد. مي

  »ناصر نثار«
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  خنده ريزه

 ع كردند به دويدن. سه نفر وقتي به ايستگاه قطار رسيدند، شرو
نفر ها موفق شدند سوار شوند. يك  هزار بدبختي، دو تا از آن با

سـومي   »آيد. اعت ديگر ميس قطار بعدي نيم«به سومي گفت: 
  »ها آمده بودند بدرقه من. آخر قرار بود من بروم و آن«گفت: 

 خانـه برگشـت،    ي خالي بـه  كانگوروي ماده وقتي با كيسه
مـاده   كـانگوروي  »پس بچه كجاسـت؟ «پرسيد:  كانگوروي نر

  »جيب مرا زدند. واي،«ناگهان فرياد زد: 

 مرد تازه وارد جايي براي  سالن غذاخوري پر از مسافر بود و
گارسـون،  «صداي بلند فريـاد زد:  نشستن پيدا نكرد. ناگهان با 

ه ببر دم درِ رستوران براي برگ با يك نوشاب  چلوكباب پرس  يك
اي همه  حاضران ساكت شدند و بعد از لحظه ناگهان همه »اسبم!
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خورد، نزديـك در   مي كباببراي ديدن اسبي كه نوشابه و چلو
كباب و نوشابه برگشت، ديـد  گارسون با چلو سالن رفتند. وقتي

ولـي  «گفت:  مرد با خيال راحت پشت يك ميز نشسته. گارسون
وب بدهيد پس رفته است، خ«مرد گفت:  »آقا اسبي دم در نبود.

  »را خودم بخورم. شياغذ

  :نـي هـويج، قـدرت بينـايي را زيـاد      ك تو فكر مي«اولي
حال  چون من تا به طور است! همين بله! حتماً«دومي:  »كند؟ مي

  »نديدم هيچ خرگوشي عينك بزند!

     يكي از چتربازها قبل از پريـدن از هواپيمـا، از فرمانـده
باز نشد چه نكرده چتر  قربان، اگر موقع پريدن، خداي«پرسيد: 

اگر باز نشد، بيا يك چتر ديگـر بـه تـو    «فرمانده: »بايد كرد؟
 »دهيم. يم




