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  كتاب خانم خالدي

ن و نوجوانان از تلويزيون ظهر بود و اخبار مربوط به كودكابعداز
توانست خبرها را بشنود چـون  نمي كسي شد اما تقريباًپخش مي

كوچولو فريـادي زد  دفعه خواهريك صدا در خانه زياد بود.سرو
طرف او دويد و بهدر جاي خود ميخكوب كرد. مامان كه همه را 

  »خترم؟!شده دچي«گفت: 

كوچه را در ي سرخانم خالدي، همسايه«خواهركوچولو گفت:     
نشان دادند «سر او داد زديم:  همه با هم »تلويزيون نشان دادند.

موهـاي  مامان دستي بـه   »طور فرياد زدي؟كه دادند! چرا اين
 دختـرم! خـواهر و  «كوچولـو كشـيد و گفـت:    ي خواهربافته

 »ي مـا را ترسـاندي!  گوينـد، تـو همـه   راست مي برادرهايت

خـوب،  «خودش را جمع كرد و با بغـض گفـت:    كوچولوخواهر
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هاي قشنگ دستش ! آخه خانم خالدي يك كتاب با عكسببخشيد
مامان گفـت:   »ي خبرنگار گفت خودش آن را نوشته!بود كه آقا

نبايـد  بيني، مي ولي وقتي كسي را توي تلويزيون باشه دخترم،«
كوچولو اهميتـي نـداد و   كس به حرف خواهرهيچ »فرياد بزني.

  و صدا شد.سرز شدند و خانه پر ا همه سرگرم كار خود

! خـانم «رو به مامان كرد و گفت:  شب كه بابا به خانه برگشت،    

سـرگرم آمـاده   مامان كه  »شنيدي خانم خالدي كتاب نوشته؟!
 »كتـاب شـعر!  « فـت: بابا گ »چه كتابي؟«كردن غذا بود، گفت: 

بابـا   »ما از كجا متوجه شـديد؟ چيه؟ ش موضوع«مامان پرسيد: 
شان ديدم. هر كس بـه او  آقاي خالدي را جلوي در خانه«گفت: 
از او پرسيدم. گفت همسرش  گفت. ماجرا رارسيد، تبريك ميمي

را كه براي كودكان سروده، در كتابي چـاپ كـرده و    شعرهايي
  »آن را انجام داده است. تصويرگري آقاي خالدي هم
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پس اين بچـه درسـت   «ظه سكوت گفت: مامان بعد از چند لح    
كدام از اما هيچ دخترم گفت خانم خالدي كتاب نوشته ديده بود!

برادر بزرگم، صورت خواهركوچولو  »ما حرفش را جدي نگرفتيم.
و! تو در آينده، خبرنگار خـوبي  كوچولآبجي«را بوسيد و گفت: 

  »رين!شوي! آفمي

برادرم چنـد   كوچولو كه گويي با حرف مامان و تشكرخواهر    
ي ما كرد و گفـت:  رو به همه تر شده بود، از جا پريد.سال بزرگ

ز مامان كه ا »بسوزد، من خبرنگارم! داداشي گفت.تان دل همه«
ي ما از چه خوب است كه همه«آشپزخانه بيرون آمده بود گفت: 

گوش كنيم حتي اگر آن فـرد،   ديگرانهاي اين به بعد، به حرف
باشد! آفرين دختـر   خانم كوچولويي مثل دختر گل و باهوش ما

  »گلم!
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ه بابا و مامان و خيلي روز بعد وقتي از مدرسه برگشتيم، همرا    
و خانم خالدي رفتـيم تـا بـه آن دو     ي آقاها به خانهاز همسايه

از كتـاب  اي خانم خالدي به هر يك از ما نسـخه  تبريك بگوييم.
هاي گلم! مـن سـرودن شـعر را از    بچه«شعرش را داد و گفت: 

كنيـد  مـي  سن شما بودم. اگـر فكـر  كه هم زماني شروع كردم
داريد، از همـين اآلن   توانايي سرودن شعر يا نوشتن داستان را

يد چند ماه يا چنـد سـال   شا«آقاي خالدي گفت:  »شروع كنيد.
هم براي كودكـان منتشـر    ز شماهاي خوب و مفيدي ابعد، كتاب

  »شود.

 هـاي محلـه همـديگر را   ز بچـه از آن روز به بعد، هر يك ا    

  خوانند.يكي از شعرهاي خانم خالدي را مي ،بينندمي

  »قاصدك«
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  رودزاينده

  پيچان، خروشان

  پيوسته جاري

  گردش، تماشا

  قايق سواري

  اين رود زيبا،

  در اصفهان است

  شهري كه گويند:

  »نصف جهان است«

  ها به رويشپل

  چون اژدها، خواب

  آتش در اينجا،
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  ي آبسايههم

  مردم به ساحل

  چون رود جاري

  ها شكوفهلب

  ها قناريدل

ز در اصفهان است. اصفهان: يكـي ا  رود مشهوري    رودزاينده
قـرار   مركز استان اصفهان شهرهاي بزرگ و زيباي ايران كه در

جهان اش نصفو بزرگي خاطر زيباييدارد. مردم، اين شهر را به
  اند.ناميده

هاي مشهور اصفهان است كه پل خان، يكي ازوردي...: پل اهاپل
است. رود ساخته شده ي زايندهي صفويه روي رودخانهدر دوره

هاي زيبا و ديدني شـهر اصـفهان   پل خاجو نيز يكي ديگر از پل
  »شعباني ...اسدا«                    است.
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  ايمما همه فهميده

  د راهرَم از گباز ه

  هشتم آبان رسيد

  در دل پاييز سرد

  باز هم بهاران رسيد

  باز هوا تازه شد

  پاك او ساز نف

  الله ز هر سو دميد

  از تنِ صد چاك او

  ي كودكيشبا همه

  خدا داده بوددل به

  خُرد شدن زير تانك

  در نظرش ساده بود
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  اين همه ايثار را

  ايمچون كه از او ديده

  گر برسد روز جنگ

  ايما همه فهميدهم

  »افشين عالء«                    »به ياد حسين فهميده«

  ي مورچهلباس تيره

  خواستبود و مورچه مي شب

  شونزودي بره خونه

  جوريمجبور بودش يه

  رد بشه از خيابون

  هه كرده بودشمورچه

  لباس تيره بر تن

  يادش نبود بپوشه
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  يه دست لباس روشن

  هاچشماي راننده

  ديدميتو شب اونو ن

  و سفيداي چاقگربه

  از تو كوچه سر رسيد

  با احتياط رد شدن

  از وسط خيابون

  جونِ اونو نجات داد

  »ايرودابه حمزه«                ي ناز شيطون!گربه

  كشموقتي خجالت مي

خواهد باز شوم، اي هستم كه دلم نميكنم مثل غنچهاحساس مي
وقتي خجالت  ش پنهان شده باشد.اي كه زير بال مادرمثل جوجه

لرزد. وقتـي  مي شود و دست و پاهايمكشم، صورتم سرخ ميمي
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 ترسـم مـي  كشم!سد، خجالت ميپراز من مي خانم معلم چيزي

ام ها مسخرهداري بدهم كه بچهجوابم اشتباه باشد يا جواب خنده
  كنند.

هاي مدرسه بازي كـنم امـا   نمايش خواهد تويهرگز دلم نمي    
دست زدند و تشويقم كردنـد.   ردم، همه برايمبار كه بازي كيك

روم، خجالـت  ها كه به ميهماني ميشدم. بعضي وقت خوشحال
هـا  بيـنم بچـه  ديگر حرف بزنم اما وقتي مي هايشم با بچهكمي

 شود. گاهي هم بـا خجالتم كمتر مي كنند،همگي با هم بازي مي

 آرامزننـد،  ها به من لبخند مـي كنم. وقتي بچهها بازي ميآن

  شوم.مي

كشد. كه مثل من خجالت مي شايد شما هم دوستي را بشناسيد     
ترها بپرسيد تـا بهتـر   بزرگ توانيد به او بكنيد؟ ازمي چه كمكي

  »صبا ندافيان«             انيد به افراد خجالتي كمك كنيد.بتو
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  كنيكني، قوريقاري

ه شدت احساس گرسنگي كـرد.  گويند روزي مردي خسيس بمي
آمد بيشتر از يك سكه خرج كند. براي همين نشست و لش نميد

خودش  فكر كرد كه با اين يك سكه چه چيزي بخرد و بخورد. با
و  انجير دم دارد«بعد با خود گفت:  ولي »خرم.انجير مي«ت: گف

  »خرم چون پوست دارد.هم نمي بايد دمش را دور بيندازم. گردو

هو رسيد. كاهو هم عاقبت به كاخالصه به هر چيزي فكر كرد تا     
كرد و هم آشغال دور انداختني آن خيلي كم شكمش را سير مي

بود. مرد خسيس كاهو را خريد و با اشتهاي تمام مشغول خوردن 
داخل كاهو بود، شـروع   ي كوچكي كهناگهان قورباغه آن بود.

خـوردن كـاهو    قور كردن. مرد خسيس بي آنكه ازكرد به قور
   امول دادهـكني، پ، قوري كنياريـگر قا«:  دست بكشد، گفت
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  »خورمت!مي

رود كـه پـس از   كار مـي اين مثل در مورد افراد خسيسي به    
ر قابل استفاده از آب خريدن كااليي، با وجود آنكه كاال بد و غي

خواهند بـه  آيد آن را كنار بگذارند و ميشان نميدرآمده، دل
شـان  به قول خودشان، پول د تابرداري كننهر شكل، از آن بهره

  شان تمام شود.حتي اگر به قيمت جان هدر نرود
  »مصطفي رحماندوست«

  منم! ...اءانشا

روم، هيـزم  صبح فردا به كوه مي«د گفت: شبي مردي به زن خو
بگـو  «زن گفـت:  » گـردم. كنم و ظهر نشده باز مـي مي بار خر
خـرِ   ن اسـت گفـت  ...اءچه نيازي به انشا« مرد گفت: ...»انشاءا

. من نيز كه بـه هـر   تندرست تا گلو خورده و به آخور بسته است

  »!ي فردا نخواهم مردحال، تا سپيده



 14

صبح، مرد چنان كه گفته بود، سوار خر شد و بـه سـمت كـوه        
حركت كرد. آن روز، غالمان پادشاه، براي جمع كردن هيزم به 

رفتنـد. وقتـي   آمده بودند. همين كه مرد را ديدند، او را گ كوه
به جرم اين اعتراض، او  اعتراض كند، او را كتك زدند و خواست

بار، از ا شب سهرا مجبور كردند هيزم جمع كند. مرد مجبور شد ت
  ي دربار، هيزم ببرد.كوه تا آشپزخانه

كه خـرش را غالمـان   د نيمه شب، زخمي و پياده در حاليمر    
بـاز گشـت. در زد، زنـش     پادشاه مصادره كرده بودند، به خانه

  »منم، در را باز كن. ...انشاءا«مرد گفت:  »كيستي؟«پرسيد: 
  »منشابوالفضل هادي«

  هاي مورد نيازويتامين

سـالمت   ها موادي هستند كه به گفته دانشمندان، بـراي ويتامين
  ها انواع متعددي با عملكردهاي امينـدن ضروري هستند. ويتـب
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هـاي ناشـي از   آنكه دچار بيماري د. بدن ما برايمتفاوت دارن
  ها نياز دارد.درت دفاعي نشود، به تمام ويتامينضعف ق

و سبزيجات وجـود دارد، باعـث    مرغويتامين آ كه در شير، تخم
  حفظ سالمت چشم و پوست است.

ي است كـه  شود، ويتامينكه در گندم و شير يافت مي 1ويتامين ب
  نياز دارند. به آن هاي عصبياعصاب براي رساندن پيام

هـاي تـرش   شود و ميوهتامين ث مانع بيماري اسكوربوت ميوي
  ترش و پرتقال سرشار از اين ويتامين هستند.مانند ليمو

از  كند و ايـن ويتـامين،  ب در بدن شما ويتامين د توليد ميآفتا
ستي، خميدگي يـا شكسـتن   بيماري نرمي استخوان كه موجب س

  كند.شود، جلوگيري مياستخوان مي

  شود.موجب انعقاد خون هنگام جراحت مي ويتامين كا نيز
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هاي متعدد ديگري نيز هستند كه هر كـدام در حفـظ   ويتامين    
دارنـد. بـراي تـأمين تمـام      ي خاصـي يفـه سالمت بدن، وظ

و حساب شـده   اي متعادلهاي مورد نياز بدن بايد تغذيهويتامين
  داشته باشيم.

  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«

  يوانات جنگليح

گاوهاي وحشي بسـيار   اين جانور از نوع     گاو وحشي هندي
ترين نـوع گـاوميش اسـت و    گريزان و كوچك كمياب، محتاط،

هـا  رسد. در گذشته، آنسانتيمتر مي 90دنش تا شانه، به ارتفاع ب
شان كه چـرم خيلـي   پوست ضخيم ها، گوشت وخاطر شاخرا به

كردند. متأسفانه هنوز هم مي رشد، شكااز آن ساخته مي محكمي
ـ  انوران ادامـه دارد. ايـن گاوهـا    شكارهاي غير قانوني اين ج
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شان، در معرض خطر نابودي خاطر قطع درختان محل زندگيبه
  قرار دارند.

ار است. داين كانگورو، يك پستاندار كيسه    كانگوروي كوتوله
نرم و  هايها، برگكند و بيشتر از ميوهاين جانور تنها زندگي مي

تواند دمش را به كند. اين كانگورو ميمي جانوران كوچك تغذيه
  ها را محكم بگيرد.ها بپيچد و آندور شاخه

 ها دارايي پاهاي بزرگ اين قورباغهپنجه    ي درختيقورباغه

هاي خيس و لغزنده و پوسـت  به برگ دبتواننده است تا كَنوكي م
آيند. ايـن  درخت پايين مي ازندرت ها بهها بچسبد. آندرخت
بدنش، بـراي نـوزادش روي   با استفاده از مايع داخل  قورباغه

  سازد.اي اسفنجي ميدرخت النه

  »مهرزاده مينانژادو  صديقه ابراهيمي«
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  جاذبه و اصطكاك

ندي پايين بيندازيد، روي سنگي را از بلاگر تخته    نيروي جاذبه
ا به سـمت مركـز زمـين    سنگ رتختهافتد. نيرويي كه زمين مي

هر چيـزي روي زمـين    شود.نيروي جاذبه ناميده مي كشد،مي
كنيد، حركت نمي تحت تأثير نيروي جاذبه قرار دارد. حتي وقتي

كشد. اگر نيـروي  پايين ميسمت ي زمين، شما را بهروي جاذبهني
مانند يك پر كاه در فضا شناور صورت ي زمين نبود، در آنجاذبه
  شديم.مي

نشـينيد،  دار ميوقتي روي زمين چمن شيب    روي اصطكاكني
نـام  براي اينكه نيرويي بـه  ؛خوريدسمت پايين سر نميبه هرگز

شـود. سـطح چمـن و    مـي  ر خوردن شـما اصطكاك، مانع س



 19

هايتان زبر هستند. بر اثر تماس اين دو سطح زبر با يكديگر، لباس
سـمت  بـه  شما ر خوردنآيد و مانع سپديد مي نيروي اصطكاك

  شود.پايين مي

    سطح سرو وقتي روي است. از اين تر از سطح چمنره، صافرس
بـه  دليل وجود نيروي اصـطكاك كمتـر،   نشينيد، بهسرسره مي

بازي، مناسب است خوريد. سطح يخ براي سرسرهآساني سر مي
 چون سطح آن خيلي صاف است و اگر شما كفش اسكيت بپوشيد،

  حركت كنيد. توانيد روي يخمي تر از قبلسريع

ربـا سـرو كـار    حال بـا آهـن  به آيا تا    رباسرگرمي با آهن
ربايي كه نيروي آهن داردربا نيروي مخصوصي ايد؟ آهنداشته

توانـد بيشـتر   ربا ميآهن .شوديده مييا نيروي مغناطيسي نام
ربا را به وي خود بكشد. براي مثال، اگر آهنساشياي فلزي را به
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سـمت خـود   ها را بهآن ي فلزي كاغذ نزديك كنيد،يخ يا گيرهم
  كند.از زمين بلند مي كشد ومي

ها آن شوند و نامربا ناميده ميآهن هايربا، قطبدو سرِ آهن    
ربا داشـته  اگر دو آهن ربا است.آهن قطب شمال و قطب جنوب

ها را تشخيص دهيد. اگـر قطـب   هاي آنتوانيد قطبباشيد، مي
گر نزديك كنيد، همديگر را ربا را به يكديشمال و جنوب دو آهن

هـا را  ر دو قطب شمال يا دو قطب جنوب آنكنند و اگجذب مي
 هايكنند. بنابراين، قطبمي هم نزديك كنيد، همديگر را دفعبه

 نام، يكـديگر را جـذب  ناهم هاينام، يكديگر را دفع و قطبهم

  كنند.مي

ن هميشـه  ربايي دارد و جهت آآهن خاصيتنما ي قطبعقربه    
رباي بسيار عظـيم  يك آهن ي زمين،رو به شمال است زيرا كره
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نمـا  ي قطبعقربه شودت و ميدان مغناطيسي زمين باعث مياس
  و به شمال قرار گيرد.هميشه ر

  »مجيد عميق«

  بخوان و بدان

و مصرف بادام، انسـان را   جنگدمي هاي ناسالمگردو با چربي* 
  كند.غر ميال

درصد شبيه هم اسـت. اثـر انگشـت     92اثر انگشت دوقلوها * 
  درصد شبيه هم است. 60و برادر  خواهر

  ميليمتر است. 6قطر شاهرگ گردن، * 

شود ا كمي عسل بخوريد، باعث آرامش ميشيرين را باگر ليمو* 
  كند.شوره را برطرف ميدل و
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هـايش  ، مـزه ذا با بزاق دهان مخلـوط نشـود  كه غتا زماني* 
  شود.نمي احساس

اولين مردمي كه سيستم اگو يا فاضالب را جهـت تخليـه آب   * 
كردنـد و اولـين كسـاني كـه      اعراخت شهري به بيرون از شهر

منـدي از آن  تربيت كردنـد و جهـت بهـره    حيوانات خانگي را
استفاده كردند و نخستين ملتي كه مس و آتش را كشف كردنـد،  

  ايرانيان بودند.

ن بودنـد  فلزات را آغاز كردند، ايرانياين مردمي كه ذوباول* 
دادنـد.  ك در اطراف كاشان انجام ميلَكار را در شهر سيكه اين

اشت كشـف  اولين كساني كه كشاورزي را از طريق كاشت و برد
  كردند، ايرانيان بودند.

  »ناصر نثار«
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  بگو چيست

 بچه سواره، مادرش پياده  

  تو استراليا از اون زياده

  پره، اما نداره بال و پرمي

  ره مثل فنرور ميور و اوناين

 شُل شُلكي چه ليزه  

  صداش جيليز ويليزه

  مامان اونو هميشه

  ريزهتو قابلمه مي

 بايد تو آسمون باشه، تو درياست  

  نور نداره، اما هميشه زيباست

 آبش شور، راهش دور  
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  و كوروقتايي سوتيه

  و شوروقتا پر شريه

 ه چه قد بلندهواي ك  

  ه قندهلّشبيه ك

  دامن گلدارش سبز

  بندهشالِ سفيد مي

 توي دلش هميشه  

  يه ني نيِ مرواريده

  هم اون و هم ني نيشو

  جون آفريدهخدا

 آد پيشموقتي كه اون مي  

  شمدفعه من دوتا مييك
  ها را در ماه آذر بخوانيدپاسخ
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  چند خط لبخند

 بود. معلم با عصبانيت  پسري در كالس تقويتي مشغول خوردن
مگر «د: پسر جواب دا »خوري؟چرا در كالس خوراكي مي«گفت:

  »اينجا كالس تقويتي نيست؟

  :جسـمي  «آموز: دانش »جسم شفاف چه جسمي است؟«معلم
آمـوز:  دانـش  »مثـال بـزن.  «معلم:  »ه نور از آن عبور كند.ك
  »نردبان و غربال.«

  :دومـي:   »تـان داد؟ تخـدم  آيا آقا سعيد، پيغام مرا«اولي
بلـه!  «اولي:  »بدهم؟ تان را تا شب جمعههمان پيغامي كه طلب«

  »نخير، آقا سعيد پيغامي نداد.«دومي:  »بله!

  كمي مو داشـت،  روزي مردي كچل به مردي كه روي سرش
 »دارد. تو حكايت (يكي بود، يكـي نبـود) را   موهاي سر«گفت: 
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(غير  تر است چون حكايتاز سر تو كه به«پاسخ داد:  ديگري فوراً

  »كس نبود) را دارد.از خدا هيچ

  :عينك «دومي:  »داني فرق عينك با شكار چيست؟مي«اولي
ينـيم، بعـد   ببينيم ولي شكار را اول ميزنيم، بعد ميرا اول مي

  »زنيم.مي

  شبي مردي يك ليوان پر از آب و يك ليوان خالي باالي سرش
 »چرا ليوان خالي گذاشتي؟«دند: ذاشت تا بخوابد. از او پرسيگ

  »ام نشود.شايد تشنه«پاسخ داد: 

  هاي مهرپاسخ چيستان

 ليمو شيرين. سيب، گالبي، تبر، بادمجان، گوزن،




