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  كوچولودرس بزرگ خواهر

ي ما ساكت بود زيرا همه سـرگرم انجـام   ظهر بود، خانه از بعد
سرگرم كارهاي خانه بود كه  مدرسه بوديم و مامان هم كارهاي
 د خانه شد. او براي بازي بـا دختـر  با گريه وار كوچولوخواهر

را زمـين   ها رفته بود. همه كتاب و دفتـر ي آنهمسايه به خانه
كوچولو رفتند. پس از اينكـه چنـد   طرف خواهرهاشتند و بگذ

فت كـه دختـر همسـايه، يكـي از     ته دل گريه كرد گ از دقيقه
و با هم دعـوا و بعـد هـم قهـر      هايش را به او ندادهعروسك
  اند.كرده

د و مامان طبق معمول اول كمي او را دلداري داد، نوازش كر    
كردن صـحبت كـرد و    قهر هايبوسيد و بعد هم برايش از بدي

با كسي قهر كند. بعد هم با  گفت كه خداوند دوست ندارد كسي
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كـرد كـه    هاي شيرين و آرامشبخش خود او را راضـي صحبت
  زودتر با دوستش آشتي كند.

بود كه يك روز دو نفـر از   دو سه روزي از اين ماجرا نگذشته    
است  ها بر سر جاي پارك ماشين با هم بحث كه نه! بهترهمسايه
هـم نگفتنـد و   به هاي خوبيها حرفدعوايشان شد. آن بگويم

ـ ي همسايهمتأسفانه همه ال هـم  ها و حتي كودكان كم سن و س
هـاي نامناسـب آن دو را هـم    شاهد اين دعوا بودند و حـرف 

  شنيدند.

ـ د اين دو همسايه، با هم صحبت نمياز آن روز به بع     د. كردن
 مو از خانه بيرون آمديم تا باباي عما براي رفتن به خانه يروز

ماشين را از پاركينگ بيرون بياورد. دو همسايه را ديديم كـه از  
د. وقتـي تـوي   كنار هم رد شدند ولي حتي به هم سالم نكردن
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مامان! «مان كرد و گفت: كوچولو رو به ماماشين نشستيم، خواهر
هـاي قهـر را دوسـت    دانند كه خـدا آدم ترها نميآيا بزرگ
ترم! دخ«همه با تعجب به هم نگاه كردند. مامان گفت:  »ندارد؟

  »دانند. مگر چه شده؟همه اين موضوع را مي

ها كار خوبي نيست، قهر بچه اگر قهر ما«كوچولو گفت: خواهر    
ي مـا آشـتي   رها كار خوبي اسـت؟ چـرا دو همسـايه   تبزرگ
زد و برگشـت.   بابا به محض شنيدن اين جمله، دور »اند.نكرده

ي نهخا گزن ي خودمان شديم، بابا پياده شد،تي وارد كوچهوق
سـپس از   ها را كنـار ماشـين آورد.  هر دو همسايه را زد و آن

  كوچولو خواست حرفش را براي اين آقايان تكرار كند.خواهر

شان سـرخ شـده بـود،    هر دو همسايه كه از خجالت صورت    
تو بچه دخترم! «سرشان را پايين انداختند. يكي از آن دو گفت: 
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ي ديگـر  مسـايه طرف هسپس به »نيستي، تو يك معلم بزرگي.
خدا اين دختر گـل  «رفت، صورت او را بوسيد. دومي هم گفت: 

ما كودكيم نه  را براي شما حفظ كند كه درس بزرگي به ما داد.
  »اين دختر!

  »قاصدك«

  كلنگاال

  بازيتاب، تاب، تاب، تاب

  بازيپارك پره اسباب

  پارك ما رو ديدي؟كلنگ اال

نگصداي دنگشو شنيدي؟و د  

  طرف، پايين و باالاينمن 

  طرف، برو بياتو آن
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  باال كه رفتي، همه جا رو ببين

  پايين كه رفتي، پا بكوب روي زمين

  كلنگ سواريمزه داره اال

  داره، بهتر از اين چه كاري؟ خنده
  »مصطفي رحماندوست«

  مورچه و پليس

  خوادمورچه كوچولو مي

  رد بشه از خيابون

  ترسه كه يه ماشينمي

  بخوره به اون »ويژي«

  ره سراغ پليسمي

  آقاي پليس با خنده
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  با اون سوت بلندش

  بندهراه رو براش مي

  شنبا همديگه رد مي

  از وسط خيابون

  گه تشكرمورچه مي

  اي پليس مهربون
  »ايرودابه حمزه«

  برج آزادي

  از برجِ آزادي

  تهران ما پيداست

  رِ رؤيايياين شه

  غمگين ولي زيباست
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  م داده بر البرزلَ

  آشفته و خسته

  چون غول زيبايي

  چشمان خود بسته

  آب و هوايش خوش

  پرورخاكش هنر

  اما دلش تنگ است

  مانند يك مادر

  دلتنگ يك راز است

  دلتنگ يك آغاز

  يك آسمان، آبي

  يك پنجره پرواز
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 برج بزرگي كه در وسط ميـدان آزادي تهـران      برج آزادي

  ساخته شده است.

  شهر تهران، پايتخت كشورمان ايران است.    تهران

اش دماوند است، در هلّترين قكوه البرز كه بزرگرشته     البرز
اين كوه  ها گفته شده كه فريدون، ضحاك ماردوش را درافسانه

اند البرز همان كـوه قـاف   طور گفتهبه بند كشيده است. همين
نه داشته و زال را هم در باالي همين است كه سيمرغ در آنجا ال

  كوه بزرگ كرده است.
  »اسدا... شعباني«

  پرنده و گرگ صحرايي

آبي (دريايي) پرهـاي خاكسـتري تيـره    يها پيش، پرندهسال
كـرد، آرزو داشـت   شت. او كه در ساحل دريا زندگي مـي دا
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آبيِ دريا و به روشنيِ آب داشته باشـد. ايـن    پرهايي به رنگ
، پس هر روز در آب د كه دوست داشت به آن برسدآرزويي بو

هاي او را به رنـگ  كه آب، بال زد با اين آرزودريا شيرجه مي
  دربياورد. آبي

مد، ديـد حتـي   ي بيچاره از دريا بيرون آروزي وقتي پرنده    
مه، او دست بردار نمانده است. با اين ه يك پر هم برايش باقي

د، يعني شـيرجه زدن در آب و  كار هميشگي خونبود. پرنده به
دعا براي آبي شدن پرهايش ادامه داد. وقتي پرهاي او دوباره 

درست به رنگ آبيِ دريا  آمد و رشد كرد، آبيِ آبي شده بوددر
  وشنيِ آب.و به ر

را با آن پرهاي زيبا ديد،  ي آبيوقتي گرگ صحرايي، پرنده    
 آبـي در  او هم به رنگخيلي تعجب كرد و فكر كرد خوب است 

پرهـايش   ي آبي براي گرگ تعريف كرد كه چگونهبيايد. پرنده
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 آبي شده است. گرگ هم هر روز در آب درياچه حمام و دعـا 

  كرد تا رنگ پوستش آبي شود.مي

بعد از مدتي، گرگ هم آبي شد. گرگ كه حاال خيلي مغرور     
طرف رفتن تا همـه او را  طرف و آنشروع كرد به اين شده بود،

چرخيـد تـا   حسينش كنند. او مرتب دور خودش مـي نند و تببي
يـك   مطمئن شود كه پوست تنش هنوز آبي است و تغيير نكرده.

چرخيد، محكم به يك درخت خورد و روز وقتي دور خودش مي
آمد، پوست تنش به تيرگـي تختـه   بيهوش شد. وقتي به هوش 

  ز هم تغيير نكرده است. ها شده بود. اين رنگ تا امروسنگ
  »محمد شمس«

  تو بايد شير باشي!

مردي روباهي مريض و رنجور را ديد. از آفـرينش خداونـد،   
اش اين روباه ضعيف، چگونه زندگي«ت: و با خود گف تعجب كرد
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او متحير و غـرق   »آورد؟دست ميگذراند؟ چگونه غذا بهرا مي
شيري از دور پيدا شد. شير كه شـغالي را   در فكر نشسته بود كه

از  ه بود، مشغول خوردن شكارش شد. وقتي سير شد،شكار كرد
  ي غذاي شير را خورد.آنجا رفت. روباه باقي مانده

 روز بعد نيز همين اتفاق افتاد. روبـاه در انتظـار روزي، در      

اي نشسته بود و شير، شكاري را آورد و خـورد. بعـد از   گوشه
كـرد.  شكار شير سـير   يساعتي، روباه خود را با كمي ته مانده

ايمان قلبيِ مرد به قدرت خداوند، بيشتر شد. تصميم گرفـت از  
با خود گفت:  دست آوردن روزي تالش نكند.به آن به بعد براي

ـ نشينم زيرا فيلاي ميمانند مورچه گوشه« ا زور، روزي ها هم ب
  »اند.دست نياوردهبه

  زي از آسمان، كوششي نكرد مرد چند روزي به اميد نزول رو     
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و نه دشـمن. ديگـر از    كس به او توجه نكرد، نه دوستا هيچام
شدت ضعف و گرسنگي، توان راه رفتن نداشت. رنگ و رويـش  

كوشش و  انسان بايد مانند شير تالش«زرد شده بود. ناالن گفت: 
ي غذايش استفاده كنند و نبايد خود ماندهكند تا ديگران از باز

ي غذاي ماندهمنتظر باقي اي بيندازد ورا مانند روباه، به گوشه
برند و عي، از دست رنج خود بهره ميمردان واق ديگران باشد.
  »كنند.ي ميديگران را يار

  »منشابوالفضل هادي«

  چرا زود بخوابيم؟

كنـد. پـدر و   اب، بدن ما كوچولوها بهتر رشد ميدر هنگام خو
ياز پس به خواب كمتري ن اندمادر و بقيه به حد كافي بزرگ شده

شـود. وقتـي   ترها خسـته مـي  ارند. مغز ما زودتر از بزرگد
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كنـد.  تر كـار مـي  آهسته كند وخوابيم، مغز استراحت ميمي
شان كافي است ولـي مـا   خواب براي ساعت 8تا  7ترها بزرگ
ترها بخوابيم. خواب مناسب و كـافي  ها بايد بيشتر از بزرگبچه

  دهد.ش ميرفتارهاي نامطلوب را هم كاه در طول شب، ميزان

ها زودتـر بـه   خواهم زودتر بزرگ شوم پس شبها! ميبچه    
روم. براي اينكه ضريب هوشي خواهر و بـرادرم  رختخواب مي
هايشان را ياد روند نيز بيشتر شوند و بهتر درسمي كه به مدرسه
  خوابند.هم زودتر مي هابگيرند، آن

  »صبا ندافيان«

  زبان و طعم غذاها

آن را با انگشـتان خـود لمـس     تان نگاه يااگر در آينه به زبان
بينيد. ايـن  بان تعداد زيادي برجستگي كوچك ميكنيد، روي ز
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اي چشايي هستند و تعدادشـان حـدود   هها، گيرندهبرجستگي
  هزار عدد است.3

محلول باشـند.   صورتقط موادي قابل چشيدن هستند كه بهف    
واد شيميايي غذا را در خـود حـل   دهان مهنگام خوردن، بزاق

هاي ز اين مواد با پرزهاي ريز گيرندههاي بسيار رياتم كند.مي
شـود.  كنند و احساس طعم ايجـاد مـي  چشايي تماس پيدا مي

تر باشد، حس طعم بيشتر خواهـد  ها سريعاتم هرچه حركت اين
بود. به همين دليل است كه غذا وقتي گرم است، طعم بيشـتري  

  دارد.

توانند شيريني، شوري، تلخي و ترشي هاي چشايي ميگيرنده    
و نوك زبان به شيريني  را تشخيص دهند. انتهاي زبان به تلخي

  تر است.حساس
  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«
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  هاي سادهماشين

دهيد يـا آنكـه دوسـت     آيا دوست داريد كارهاي سخت انجام
تـر  تـان آسـان  براييدا كنيد كه انجام كارها را داريد چيزي پ
يـزي  دهند. ماشـين، چ ر را انجام ميهمين كا هاسازد؟ ماشين

دهد. وقتي ما نيروي اندكي بـه  است كه براي ما كار انجام مي
 اي)، در عوض نيـروي كنيم (نيروي ماهيچهاشين وارد مييك م

لـي بـزرگ نيسـتند و    ها خيماشين آوريم.دست ميبيشتري به
  اند.ها ساده و ابتداييد. بعضي از آناي ندارنساختمان پيچيده

م استفاده كنيد. براي بلند كردن يك چيز سنگين، از اهر    اهرم
ي بلند تشكيل شده است كه آن را روي ي سادهاهرم از يك ميله

كـار  دهيد. وقتـي اهـرم را بـه   نام تكيه گاه قرار ميبه محلي
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جا كنيـد،  جابه خواهيدسر آن را زير باري كه مي بريد، يكمي
  يين بياوريد.قرار دهيد و سپس سر ديگر آن را پا

تر باشد، يا همان بار نزديك اومـروي مقـگاه به نيهرچه تكيه    
 جا كردن آن الزم است.يروي كمتري براي بلند كردن يا جابهن

گاه آن درست بين رود كه تكيهمي شماراالكلنگ نوعي اهرم به
ار دارد. وقتي شما در يك سمت نيروي محرك و نيروي مقاوم قر

توانيد شخصي را كه در سمت آساني مينشينيد، بهاالكلنگ مي
  كلنگ نشسته است بلند كنيد.اال ديگر

عي ماشين ساده است كه از دار، نوسطح شيب    دارسطح شيب
توانيد بار سـنگيني را  مي ي صاف تشكيل شده است ويك تخته

جاي آنكه بـار  بنابراين، به آن حركت دهيد و باال ببريد. روي
  ح ـتوانيد آن را روي سطي ميـيد، به آسانن را بلند كنـسنگي
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  دار سر دهيد.شيب
  »مجيد عميق«

  حيوانات قطب

فـردي  طبيعي منحصر به هاي قطب شمال و جنوب، زيستگاهآب
هـا صـفر   منجمد نيستند و دمـاي آن  ها كامالًهستند. اين آب

ولـي   زنددر چنين دمايي يخ مي است. آب ي سانتيگراددرجه
 امالح محلول در آن، حركت هميشگي آب بر اثـر وزش بـاد،  

آب اين منـاطق را  ماد نجاي نقطه هاي دريايي،امواج و جريان
  رساند.تر ميي سانتيگراد يا حتي پاييندرجه 5به منفي 

براي مقاومت در برابر اين سرماي زير صفر، جانوران خـون      
دگان، پوشش ضخيمي از مـو يـا پـر    ـها و پرنمثل فُك گرمي
ي ضـخيمي از  اليه شاناين جانوران همچنين زير پوست .دارند



 
19

هـاي  آب كنـد. مـي  ظفحشان را نچربي دارند كه حركت بد
در  مناطق قطبي بسيار سردند. با اين حال، موجودات بسـياري 

  كنند.ها زندگي ميآن

هـاي  ر سـنگي، يـخ  در جزاي هابيشتر پنگوئن    جوجه پنگوئن
كنند. در ايـن منـاطق   اور يا در قطب جنوب توليد مثل ميشن

مواد كمي  اي در ميان خاك سرد وجز حفرهبه براي ساختن النه
هاي ز ديگري وجود ندارد. جوجه پنگوئنمانند تركه و برگ، چي

 آيند. بـا ايـن حـال،   ري در اين شرايط از تخم بيرون ميبسيا

هـا را دو  ت پرهايي كه حجم بدن جوجهي پرپشها زير اليهآن
خـوبي محافظـت   به دهد،شان نشان ميي واقعيبرابر اندازه

  شوند.مي

  صورت اي دريايي، بهـهدها و طوفانها هنگام وزش تندباآن     
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تر، خودشـان  هاي قويكنند. جوجهدور هم زندگي مي گروهي
سـت  ه امكان زنـده مانـدن بيشـتر ا   را به ميان جمع، جايي ك

 مانند،ي گروه ميه در حاشيهك ترهاي ضعيفرسانند. جوجهمي

ها حتي پس از مرگ نيز آن شوند.انگيزي منجمد ميطور غمبه
  كنند.ها محافظت ميسرما از ساير جوجه در برابر

ترين جـانوران  هاي مركب، فراوانانواع ماهي    ماهي مركب
هاي چنـدين  روههاي وسيع در گها در آباقيانوس هستند. آن
ز جانوران نـرمتن و ا  كنند. ماهي مركب جزوهزارتايي شنا مي

هـا شـكارچيان فعـال و    خويشاوندان هشت پاست. اين ماهي
چكي مانند عروس دريـايي،  هاي كوني هستند و از طعمهتيزبي

  كنند.ها و ميگوها تغذيه ميها، خرچنگبچه ماهي

  تري مانند ان بزرگارچيـمركب، خود قرباني شك هايماهي      



 
21

شوند. بـه ايـن   ها مينهنگ ها وهاي صياد، دلفينها، ماهيفك
  ي غذايي درياهاست.ب، ماهي مركب عضو مهمي از زنجيرهترتي

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  ايران، اولين است

اولين مردماني كه نخ را كشف كردند و موفق به ريسيدن آن * 
  ند.ايرانيان بود شدند،

اولين مردمي كه در جهان سكه ضـرب كردنـد، ايرانيـان    * 
  بودند.

بو شدن بدن سـاختند،  خوش اولين كساني كه عطر را براي* 
  بودند. ايرانيان

ايرانيان بودنـد كـه ايـن     ساختند، اولين مردمي كه كشتي* 
  نجام دادند.ااقدام را به فرمان يكي از پادشاهان زن ايراني 
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 115نظام در دنيا در ايران ابداع شد كه  اولين ارتش سواره* 

  داشت. سرباز

اولين ملتي كه حروف الفبا را ابداع كردند، ايرانيان بودند. * 
  انجام شد. هزار سال پيش 7اين ابداع 

اولين كساني كه زغال سنگ و مقياس سنجش اجسام را كشف * 
  ند، ايرانيان بودند.كرد

  »ناصر نثار«

  فكر كن و بگو

 رهم موج داهست ش  

  خت و صاف آنهم لَ

  شود بستههم مي

  شود افشانهم مي
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 دو چراغ روشن  

  هم تو داري هم من

  شب كه هستي بي هوش

  هر دو باشد خاموش

 مون آويزونههابه سقف  

  چرخونههاشو ميهرّپ

  كنه به گرماها مي

  جاره از اينگرما مي

 خوش طعم و بو، سفيده  

  قُل زده، قد كشيده

  زارهي شاليبچه

  ي ناهارهتو سفره

 م درازاين تند و تيز و د  



 
24

  نه فلفله، نه يك پياز

  هاشاي درده حبهدو

  به فكر بوي اون نباش

 اولِ كار، ريزه و گس  

  سترش و ملَدومِ كار، 

  آخر كار شيرينه

  كشمشِ نازنينه
  ها را در ماه دي بخوانيدپاسخ

  شادمانه

  :بلـه،  «دومـي:   »داي من خوب اسـت؟ به نظر تو ص«اولي
دومـي:   »چطـور؟ «اولـي:   »تواني از آن استفاده كنـي. مي

  »تومان بگيري و نخواني. 50 هيچي، مي تواني از هر نفر«
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 ايـن  «شان دادنـد و پرسـيدند:   به ناداني يك توپ فوتبال ن
  »شطرنج گرد!«گفت:  »چيست؟

 توان موبايل را روشـن  طور ميداني چمي«ي اولي: ديوانه
  »نخير، با كبريت!«اولي: »با فندك.«ي دومي: نهديوا »كرد؟

  ي بيسـت سـؤالي شـركت كـرد.     ساده لوحي در مسـابقه
دوستانش از پشت صحنه به او گفتند كه جواب، برجِ ايفل اسـت  

در جيب «ساده لوح پرسيد:  ي.داناما زود نگو تا معلوم نشود مي
برج  فهميدم، حتماً«ساده لوح گفت:  »نه.«گفتند:  »شود؟جا مي

  »ايفل است.

 اگر خرس به تو «اولي:  كردند.دو شكارچي با هم صحبت مي
 »كنم.با تفنگ شكارش مي«دومي:  »كني؟كار ميكند، چهحمله 

دومـي:   »كنـي؟ اشته باشي، چه كار مـي فنگ نداگر ت«اولي: 
كار چه اگر آنجا درخت نباشد،«اولي:  »روم باالي درخت.مي«
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 »شـوم. يك صخره پنهان مـي  شتخوب، پ«دومي:  »كني؟مي

تـوي  «دومـي:  « كنـي؟ كار ميه نباشد، چهاگر صخر«ولي: ا
كـار  ر گودال هم نبود، چـه اگ«اولي:  »كشم.مي گودالي دراز

تو طرفدار مـن   بگو ببينم،«دومي با عصبانيت گفت:  »كني؟مي
  »آن خرس؟ هستي يا طرفدار

 روان: س »خواهم.جناب سروان! سه روز مرخصي مي«ز: سربا
مرخصي گرفتـي و گفتـي بابـايم    ي پيش، سه روز تو كه هفته«

درست است قربان! با اين سختي كاري كه مـا  «سرباز:  »مرده!
از  ي خـدمتم كسـي  رهكنم تـا آخـر دو  نمي اينجا داريم، فكر

  »هايم زنده بماند.فاميل

  هاي آبانپاسخ چيستان

  آينه، صدف،ي كوههلّي دريايي، دريا، قكانگورو، روغن، ستاره

 




