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  جشن مهرباني

ار ميهمان دايي محسن بوديم. ي فاميل، ناهه ما و همهظهر جمع
قبل از  ناميم،ما او را عزيزجون مي بزرگ كهبابابزرگ و مامان

هـا و  مجلس نشسته بودند. وقتـي خالـه   بااليهمه آمده و در 
مع شدند، دايي محسن كه كنار هايشان دور هم جها با بچهدايي
ز بزرگ نشسـته بـود، صـدايش را صـاف كـرد و بعــد ا بابـا 

ي فاميـل، گفـت كـه    خوشامدگويي و تشكر از آمـدن همـه  
  خواهد مطلب مهمي را بگويد.مي

ود. دايي بـا گـرفتن   ها از همه تيزتر شده بهاي ما بچهگوش    
حال ماه شهريور با سرعت در «ترها چنين گفت: اجازه از بزرگ

 ها هستيم.ي بچهوسايل مدرسه ير تهيهگذشتن است و همه به فك

 اند يك جشن كوچكجون به من مأموريت دادهن و عزيزآقاجو
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گر تفاوت دارد و بـه  هاي ديي جشندر خانه برپا كنم كه با همه
هنوز صحبت دايي تمـام  »آموزان مربوط است.مدرسه و دانش
 ها با دست و جيغ از دايي تشكر كرديم زيراما بچه نشده بود كه

  شود.ا ميجشن به افتخار ما برپ مطمئن بوديم اين

ي مـا كودكـان   همـه «طور ادامه داد: دايي صحبتش را اين    
تواننـد وسـايل   نمـي  هايشانشناسيم كه خانوادهزيادي را مي

كه اين كودكان هم عاشـق  ي آنان را تهيه كنند در حاليمدرسه
ـ درس و مدرسه هستند و هم  ا گـاهي  استعداد زيادي دارند ام

توانند تحصيل كنند. هدف از جشـن  دليل مشكالت مالي، نميبه
  »مك به تعدادي از اين كودكان است.ما ك

هـا  جان! منظورتان كدام بچـه دايي«پسرخاله مريم پرسيد:     
پسرم! اسم اين كودكان مهم نيسـت!  «جون گفت: عزيز »است؟
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و  فتن به مدرسه مشـكل دارنـد  ها براي ركه آن مهم اين است
عزيـزانم   ي ما است كه به آنان كمك كنيم. از شماي همهوظيفه
آنـان افـرادي   ها نباشيد زيرا دنبال اسم اين بچهخواهم بهمي

  »شان نبايد جايي مطرح شود.آبرومند هستند و نام

جـان!  محسن«بزرگ گفت: چ كردند كه باباپهمه شروع به پچ    
سـپس   »سـت. ا ي من و مادرت براي شـروع جشـن  اين هديه

 يوده داخل كيسهكس متوجه نشد چقدر بمقداري پول كه هيچ
محسن كيسه را برداشت، پولي كوچك مشكي گذاشت. بعد دايي

ام را تقديم ي خانوادهمن هم هديه«رون آن گذاشت و گفت: د
ست، براي اين كار نيك كردم. حاال هر يك از شما هر قدر مايل ا

  »هديه بدهد.

  اي خوب عقب ـارهـي كافلهـحاضر نيستيم از ق ها كهما بچه     
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مشـورت كـرديم. در پايـان ايـن     بمانيم، چندتا چندتا با هـم  
جان! ما هم مايليم در اين دايي«ها خواهر بزرگم گفت: مشورت

انـدازمان در خانـه اسـت.    هاي پسپول جشن شركت كنيم اما
  »هايمان را بدهيم؟هديه دهيد بعداًاجازه مي

جان! دو سه روزي فرصت بده بله، البته! محسن«گفت: مامان     
شركت كنند. جشن مهرباني  كار خير و زيبااين تا همه بتوانند در

ي حاضـران  ايد زود تمام شود! من از طرف همهي ما نبخانواده
اغ امـر خيـر را روشـن    جون كه اولين چرجون و عزيزاز آقا

ني مند را طوالارزش م. خداوند عمر اين دو گوهركردند، متشكر
ار است! همه ي جشن يعني ناهمزهكند. اكنون نوبت بخش خوش

  »به پيش!
  »قاصدك«
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  سرسره

  بازيتاب، تاب، تاب، تاب

  بازيپارك پره اسباب

  سرسره بازي داره

  هاي سرسره راهلّپ

  رم بااليكي يكي مي

  شينمرو سرسره مي

  بينمها را مياز آن باال بچه

  تا پايين خورماز آن باال سر مي

  خورمپيچ مي

  خورم ببينين!تاب مي

  قه قه خنده و شادي،
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  به بازي، بهسرسره
  »مصطفي رحماندوست«

  كشي خيابوناردك و خط

  اتل و متل اي جوجه اردك ناز

  براي خود درست نكن دردسر

  بينيرو ميخط كشيِ خيابون

  اگر فقط يك كم بري جلوتر

  كشي خيابوناتل و متل خط

  ي پياده استجهجاي عبور جو

  كشيها از خطرد شدن جوجه

  يك كار مطمئن و خيلي ساده است

  چراغ سبزِ عابر پياده
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  ها مهربونهي جوجهبا همه

  ها بايستندده كه ماشيندستور مي

  تا جوجه سالم برسه به خونه
  »ايرودابه حمزه«

  ي بيچارهپنكه

  ي ماي بيچارهپنكه

  دانم چه فكريمن نمي

  ي ماهكند در بارمي

  هايش اگرچهدر نفس

  يك نسيم سرد دارد

  پشت او داغ است از تب

  ي ما درد داردپنكه
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  چند ساعت كار كرده؟

  چند روز و چند هفته؟

  دور خود هي چرخ خورده

  هي سر او گيج رفته

  ترسم كه فرداآه! مي

  ي خوبم بميردپنكه

  كاش بابا بي بهانه

  زودتر كولر بگيرد
  »داديار حامدي«

  هآوردباد

ي ترين پادشاهان سلسلهگويند خسروپرويز، يكي از معروفمي
باعـث از  هاي خودش،گذرانيها و خوشكركشيبا لش ساساني
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ي ساساني شد. خسروپرويز به گردآوري طال و بين رفتن سلسله
ي بسياري داشت. او براي خودش هفت جواهر و تجمالت عالقه

س، گـنج  گنج بزرگ درست كرده بـود و آنهـا را گـنج عـرو    
و  خسروي، گنج افراسياب، گنج سوخته، گنج خضرا، گنج شـاد 

  نام گذاشته بود.آورد بادگنج 

 داستاني داشت. داستان گنج ها براي خودهر يك از اين گنج    

ـ  خسرو ، اين بود كه وقتيآوردباد كندريه در پرويز به شـهر اس
شان ها براي اينكه جواهرات و ثروتمصر لشكركشي كرد، رومي

در چند كشـتي بـار    شان راخسروپرويز نيفتد، دارايي دستبه
طرف ل آنها وزيد و ثروت روميان را بهزدند اما بادي مخالف مي

ترتيب شاه ايران بـدون تـالش،   تيسفون در ايران كشاند. بدين
  آورده را گرفت و به گنجي بزرگ دست يافت.باد هايكشتي
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دست بيايـد،  به كه در زندگي بدون زحمت و تالشهر چيزي     
يل براي حفظ به همين دل فهمد وقدر و ارزش آن را نمي انسان

راحتي از دست كند و ممكن است آن را بهآن سعي و تالش نمي
زنـدگي   هـاي خوش حادثهنين دارايي و ثروتي دستبدهد. چ

 گوينـد: ماندگار نيست. وقتـي چنـين شـود، مـي    شود و مي

  »برد.آورده را باد ميباد«

  ب المثل مشابه:دو ضر

  هرچه آسان يافتي، آسان دهي.* 

  رود.زود آمده، زود مي* 
  »مصطفي رحماندوست«

  مداد زيبا

  و رفت تا به يك جنگل رفت  اده كشيد.ـداد با دو خط يك جـم
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ان خشـك شـده   ها ناراحت و گرسنه بودند. درخترسيد. پرنده
 كشيد. هاي سبز و گلي درختان، برگبودند. مداد روي شاخه

پاي درختان جوي آب كشيد. پرنـدگان شـاد شـدند و بـراي     
  درختان خوشحال، آواز خواندند.

رسيد. پيرزني در كلبه نشسته  مداد رفت و رفت تا به يك كلبه    
اي نبود. او روي راف كلبه را نگاه كرد، هيچ پنجرهمداد اط بود.
پنجـره آمـد و آواز    كلبه، يك پنجره كشيد. پيرزن كنار ديوار
تا ديگر چشمش  دگان را شنيد و لبخند زد. مداد رفت و رفتپرن
  جا را نديد زيرا همه جا تاريك بود.هيچ

به آسمان نگاه كرد، شب شده بود اما ماه در آسـمان نبـود.       
و او سوار باد شـد و   رسيد. باد آمددستش به آسمان نمي مداد

روي آسمان، ماه و ستارگان را كشيد. جنگـل روشـن شـد و    
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چشمك زدند. پيرزن از پنجره بـراي مـاه    رگان در آسمانستا
    دست تكان داد.

  »صبا ندافيان«

  معني الف

در مسـير آن،  سال به مكاني سفر كردم كه گويد يكسعدي مي
و راهزنان كمـين   كردها را تهديد ميخطرهاي زيادي كاروان

ي غارت كاروانيان بودند. در اين سفر، جـواني  كرده و آماده
د را حريف بود پرزور با ما بود. او ده مر ه، قوي هيكل وچهارشان

حـال  كـس تـا بـه   هارت داشت كه هيچقدر مو در كُشتي، آن
  نتوانسته بود پشت او را به زمين برساند و او را شكست دهد.

پرورده و پولدار بـود  ي اين اوصاف، جوانك فردي نازبا همه    
يـدان كـارزاري   سرد و گرم روزگار را نچشيده، در هيچ م كه
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برق شمشير جنگاوران و صداي آنـان را نديـده و    نجنگيده و
  نشنيده بود.

فتيم. بـه هـر   ردر كنار هم مي در طول سفر، من و آن جوان    
خورديم، جوانك بـراي آنكـه قـدرت    ديوار قطوري كه برمي

كـرد و  ويران مي ايود را به رخ بكشد، آن را با ضربهبازوي خ
كنـد و بـا لحـن    ديد، از ريشه مـي ا ميهر درخت تنومندي ر

مرا ببيند؟  كجاست كه زور بازوي فيل«گفت: اي ميفروشانهفخر
  »و از خودش خجالت بكشد؟ ي مرا ببيندشير كجاست تا سرپنجه

 ايه بوديم كه دو راهزن از پشت صخرهما در جايي توقف كرد    

آمدند. آن دو بـا چـوب و    طرف كاروان ماسر بر آوردند، به
ور شدند و قصد كشتن كاروانيان را كردند. من حمله سنگ به ما

كنـي؟  ها را نگاه ميآن اي وچرا ايستاده: «به آن جوان گفتم
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 »ها را از سرمان كم كـن. اري بكن و با آن دو بجنگ و شر آنك

لرزيـد!  مـي  او سر جايش ايستاده بود و از تـرس بـه خـود   
فهميدم كه او مرد عمل دستش به زمين افتاد.  كمانش هم ازتيرو

  از پس راهزنان بر آيد. تواندنيست و نمي

 اي جز تسليم نداشتيم.به كاروانيان گفتم كه هرچه دارندچاره    

 ها از كشتن مـا اس و سكه به راهزنان بدهند تا آناز رخت و لب

در بريم. آن روز، معنـي  به صرف نظر كنند و بتوانيم جان سالم
  »فهميديم. الف را

  »منشابوالفضل هادي«

  كم درخت يحيوانات محوطه

جنگـل، در ميـان    سـطح  ي درختـان، بـاالتر از  در ميان تنه
توايي سرشار از زندگي است. هاي درختان، بام جنگل اسشاخه
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حال  ها هستند. پرندگان درها در حال حركت ميان شاخهميمون
هـا و  ها، غنچـه برگ انها در ميآواز خواندن هستند و پروانه

رسيدن نـور   كنند. شاخ و برگ درختان، مانعمي ها پروازميوه
 شود. بنابراين، كف جنگـل نسـبتاً  مي خورشيد به سطح جنگل

  تاريك است.

هاي خشـك راه  ميان برگ با وجود اين، بعضي موجودات در    
كمبـود نـور،    دليـل خزند. بهدر ميان درختان مي روند يامي
 روينـد و شـكارچياني  سيار اندكي در كف جنگل ميياهان بگ

حتـي در طـول روز نيـز در     سانران گربهمانند مارها و جانو
ماننـد   منطقـه  از موجودات اين بسياريشوند. مي جنگل ديده

توانند پرواز كنند و از خطر دور شوند و مي ها و پرندگانخفاش
  ال ـي بي پوستتواند به كمك پردهمي نوعي مارمولك جنگل هم
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  مانندش پرواز كند.

متر هم برسد،  10است تا  اين مار كه طولش ممكن    مار پيتون
اي و قهوه يطرح پيچيدهترين مار جهان است. طوالني احتماالً

كامل آن در برابر موجب استتار  خاكستري رنگ پوست اين مار
  شود.پوست درختان مي

ها بسيار خفاش اين خفاش با ساير     خوار واالسخفاش ميوه
 هـايي دراز دارنـد.  پوزه خوار،هاي ميوهمتفاوت است. خفاش

 هـا شـباهت دارد و بـه   ها يا روباهشان به سگبراين، صورتبنا

هـا روزهـا در   بيشـتر آن  گوينـد. ها روباه پرنده نيز مـي آن
ها واژگون به خوابند. آنالي درختان ميهاي بزرگ، البهگروه

دهند تا خنك هايشان را تكان ميو بالشوند درخت آويزان مي
صـدا بـراي يـافتن    سرو ها پس از تاريك شدن هوا باآنشوند.
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آيند. در استراليا، آسيا و آفريقا هاي رسيده به پرواز درميميوه
س خوار واالخوار وجود دارد. خفاش ميوهميوهاش فخنوع  130

تيمتر سـان  45تا  40ي دو بالش سانتيمتر طول دارد و فاصله 20
  است.

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  هاي عرق كجا هستند؟غده

داريد اما  ي عرقتان بيش از دو ميليون غدهشما در سراسر بدن
ها در نقاط مختلف پوست بدن يكسان نيست. در تراكم اين غده
ي عرق و در غده 400بع از كف دست و پا، حدود هر سانتيمتر مر

ي عـرق وجـود   غده 80از پشت بدن حدود  متر مربعهر سانتي
ها با منفذهايي به سطح پوست راه دارنـد. ايـن   دارد. اين غده

دسـت   توان ديد اما چون در كـف عادي نمي منفذها را با چشم
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ها را از عرقي كه ترشح توان آنتعدادشان زياد است، گاهي مي
  كنند تشخيص داد.مي

هـا حـرارت   دارند. آني بسيار مهمي هاي عرق، وظيفهغده    
را بـا عـرق دفـع     دارند و مواد زايـد بدن را متعادل نگه مي

ها نقاط خاصي از بدن قابليت تعرق كنند. در بعضي بيماريمي
. اين وضـعيت موجـب نـاراحتي شـخص     دهندميرا از دست 

  تواند حرارت خود را متعادل سازد.شود زيرا بدن نميمي
  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«

  دار و نيروگاهم

اموش داريـم. زمـاني المـپ،    يك المپ خ     مدار الكتريكي
باتري متصل كنـيم.   شود كه آن را به يك رشته سيم وروشن مي
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درون باتري انرژي الكتريكي وجود دارد. اين انرژي در امتداد 
  شود.كند و وارد المپ ميپيدا مي رشته سيم، جريان

كنـد كـه جريـان    شن ميالكتريكي زماني المپ را رو انرژي
شامل رشته سيم و المپ سراسر مدار الكتريكي را كه  الكتريسيه،
كـه از   اي اسـت دور بزند. اين مدار، حلقـه  شود،و باتري مي

گـذرد و بـه   شود، از المپ مـي ي اتصال باتري آغاز مينقطه
  رود.ي اتصال ديگر باتري مينقطه

را تأسيسـات   نياز مـا ي مورد اكثر نيروي الكتريسيته    نيروگاه
ها كنند. در نيروگاهها تأمين مينام نيروگاهتوليد الكتريسيته به

هاي نفت يا گاز براي گرم كردن آب ديگ سنگ،از سوخت زغال
 دهاي برق (ژنراتـور) لّشود. اين بخار آب، موبخار استفاده مي

. نيـروي  كندازد و نيروي الكتريسيته توليد مياندكار ميرا به
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هـا،  ها، مغـازه هاي قطور به كارخانهتريسيته از طريق كابلالك
شود و زندگي را آسـان  ارس، ادارات و منازل ما منتقل ميمد
  كند.مي

وند زيرا شبرق از فلزاتي نظير مس ساخته مي هاييمرشته س    
دهنـد. جريـان   از خود عبور مي خوبيجريان الكتريسيته را به

ه سيم اين، رشتعبور كند. بنابر ستيكتواند از پالالكتريسيته نمي
كنند تا شخص در اثر تماس با آن برق را با پالستيك روكش مي

  دچار برق گرفتگي نشود.
  »مجيد عميق«

  هاي كوچولوگفتني

 روز بدون غذا زندگي كند اما فقط 40تواند حدود انسان مي* 

  تواند زنده بماند.دقيقه بدون هوا مي 8تا  6ن آب و روز بدو 7
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زمين قرار بگيرد و غذايي  اگر وارونه بايستيد و سرتان روي* 
  شود.باز هم غذا وارد معده مي بخوريد،

از  تر است و بـيش كامپيوترها پيچيده ترينمغز انسان از قوي* 
  ميليارد سلول عصبي دارد. 100

هاي قرمز خون به گلبول قدر باريك هستند كهها آنمويرگ* 
ها عبور كنند و بايد در صف پشت سر هم آنتوانند از مي تنهايي

  بايستند.

ي ي چشم، تنها بافـت زنـده  ترين اليهعنوان بيرونيقرنيه به* 
مواد مغذي را از اشك و بدن انسان است كه رگ خوني ندارد و 

  گيرد.زالليه مي

شـود زيـرا   ي شـيميايي بـدن ناميـده مـي    كبد، كارخانه* 
  اند.ا كشف كردهعملكرد كبد ر 500حدود دانشمندان 
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ا گرم زيرا هواي سرد ر ي شخصي ماستبيني، دستگاه تهويه* 
هـا را تصـفيه   آلـودگي  كند وكرده و هواي گرم را خنك مي

  كند.يم
  »ناصر نثار«

  بود؟بود؟ چيكي

 ترش و شيرين، هسته وسط  

  خودش كجاست؟

  ه خطي چاق، تَيه نقطه

 پا جلو، يهعقب پايه  

  قدم قدم، بدو بدو

  ده زوده يا اينكه ديرهنشون مي

  رهرو يادش نميحتي يه لحظه

 پل، بي دست و پاتُپل م  
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  هادمش تو دست بچه

  خودش كجاست؟ تو آسمون

  غذاش چيه؟ باد هوا

 اين غول سبز و خوشگل  

  يه پا داره صدتا دست

  خيلي عجيب غريبه

  شه رو دستاش نشستمي

 شهميآد تربارون مي  

  شهو الغر ميهي چاق

 صداش چيه؟ ويژ و ويژ و ويژ  

  خواد بره، قيژ و قيژ و قيژمي

  يه عالمه كار داره

  ها را در ماه مهر بخوانيدپاسخ             رو كمرش بار داره
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  گفتم تا بخندي!

  :معلم:  »آقا بلد نيستم.«شاگرد:  »كوير را تعريف كن.«معلم
زنده  ره، موجوداين كه كاري نداره، جايي كه آب و علف ندا«

اين حسـاب، كـوير   آقا اجازه، با «شاگرد:  »هم نداره، كويره!
  »تعريفي هم نداره!

 ي مرا دزديدنـد. ببخشيد جناب سروان، دوچرخه«ودك: ك« 

 »نه.«كودك:  »مشخصاتش را بگو، چراغ جلو داشت؟«سروان: 

شـما   فعالً«سروان:  »نه.«كودك:  »خطر چي؟ چراغ«سروان: 
  »ردازيد تا برويم سر مطلب بعدي.بپي اين دوتا را جريمه

  :د و اگر شـما روي صـندلي اتوبـوس نشسـته باشـي     «معلم
آقـا  «شـاگرد:   »كنيد؟مي كارپيرمردي وارد اتوبوس شود، چه

كني، جا همه آدم سوار مي گوييم چرا اينراننده مي به اجازه،
  »نداري!
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  :شناسم كه مانند شير نيرومند، مثل دخترم، كسي را مي«پدر
آهـو چـاالك    گردن كلفت، مثل روباه زيرك و مثـل  كرگدن

بـراي  «تعجب پدر را نگاه كرد و گفت:  اي بادختر لحظه »است!
  »حش برويم؟!وبايد به كدام باغ ديدن اين فرد

  :آقـا اجـازه،   «شاگرد:  »وحش چه محلي است؟باغ«معلم
يوانـات وحشـي را بـراي اينكـه     وحش، محلي است كه حباغ

  »دارند!ان نكنند، در آنجا نگه ميشيتها اذانسان

  :چون نه مامان«كودك:  »آب ماهي را عوض كردي؟«مادر
  »اش را هنوز نخورده.هفته آب آن

  هاي مردادپاسخ چيستان

 قلم مو، ماه، گوشواره، برگ.




