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  و كاج تزيين شده تولد

، ماه بود. وقتي زنگ خوردد اوايل ديصبح يكي از روزهاي سر
امـروز  «گفتنـد: مي ها به همدر حال رفتن به كالس، بعضي بچه

ارد كالس شد، نوري كه يكـي از  وقتي خانم معلم و »عيد است!
 و كالس است، از خانم معلـم پرسـيد:  هاي شلوغ اما كنجكابچه

امروز تولـد  «خانم گفت:  »عيدي است؟ خانم اجازه! امروز چه«
م داشتم پس پيامبر خوب خداست. تصمي (ع) ت عيسي مسيححضر

براي شما صحبت كنم  (ع)ي حضرت مسيح از پايان درس در باره
  »كار را انجام دهم.شد اآلن اين ولي سؤال نوريان باعث

از طرف خداوند مـأمور   (ع)حضرت عيسي «خانم معلم گفت:     
امـا بسـياري از    ا به يكتاپرستي و محبت دعوت كندر شد مردم

دادنـد و   مردم نادان زمان، اين پيامبر مهربـان را بسـيار آزار  
 ي قتل ايشان را كشيدند اما خداوند حـافظ بسياري حتي نقشه
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ز شر دشـمنان  ا را (ص)اسالم  گونه كه پيامبرپيامبرش بود همان
  »نجات داد.

طور ادامـه داد:  خنش را اينعلم بعد از كمي مكث، سخانم م    
به مردم مژده دادند آخرين پيامبر الهي پس  (ع)حضرت مسيح «

كه در كتـاب مقـدس    از ايشان ظهور خواهد كرد. همين مژده
دهد هـيچ فرقـي بـين    نام انجيل آمده، نشان ميحيان بهمسي

م بگذارند و ي آنان احتراان نيست و افراد بشر بايد به همهپيامبر
  »روي كنند.از آنان پي

ميـزش  و زيبـا را از روي   ي كوچكبعد خانم معلم يك بسته    
ها به مسير حركت خـانم  ي چشمطرف ما آمد. همهبرداشت، به

چـه كسـي داده    كرديم اين بسـته بـه  . با خودمان فكر ميبود
داد و شود. خانم كنار ميز گريگوريان ايستاد، بسته را بـه او  مي

  ارك باد! در اين روز ـي عزيزت مبدهانواـبر تو و خ عيد«گفت: 
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  »همه دعا كن!براي  ،خوب

پايين انداخته بود، گفـت:   گريگوريان كه از خجالت سرش را    
شامل  (ع)خانم! از شما متشكرم و اميدوارم دعاي حضرت مسيح «

ـ بعد خانم جعبه »ما باشد. يهمه حال دسـت  يريني را بـه ي ش
  ها پخش كند.ن بچهي كالس داد تا بيبهرامي، نماينده

خانم اجازه! ما چند روز پيش از جلوي يك كليسا «نوري گفت:     
اي جلوي در كليسـا گذاشـته   شديم، درخت كاج تزيين شده رد

بله، دوستان مسيحي براي برگزاري تولـد  «خانم گفت:  »بودند!
سمس نام دارد، درخت كـاج تـزيين   كه كري (ع)حضرت عيسي 

  »كنند!مي

الي در روز كريسمس خيلي به ما خوش گذشـت  جاي شما خ    
هايشان براي ي جشنزهاي زيادي در بارهزيرا هم گريگوريان چي

  تعريف  انـانـمسلم ايـهبرايش از مراسم جشن ما گفت، هم ما
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  ، كريسمس مبارك!سيحيم م. دوستانكردي
  »قاصدك«

  هامون

  ي هاموندرياچه

  آب استخشكيده، بي

  ات اي رخش!كو شيهه

  چرا خواب است؟ رستم

  اكوانِ ديو اكنون

  مشغول ويرانيست

  از آب دريا هم

  ديگر نشاني نيست

  ديگر فقط كوه است

  كوه است و ريگستان
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  ات اي رخشكو شيهه

  كو رستمِ دستان؟

  اي بي شكبا شيهه

  خواهد شد او بيدار

  پيروز خواهد شد

  رستم در اين پيكار

از استان بخشي  اي در شهر زابل كهدرياچه    ي هاموندرياچه
  سيستان و بلوچستان است.

هـم  آن مخصوص رستم كه داستان انتخاب شـدن  اسب    رخش
  بسيار خواندني است.

و  تـرين پهلـوان  رستم، پهلوان ايران و بـزرگ     رستم دستان
  ا پشت و پناه سپاه ـهي جنگامه است كه در همهـان شاهنـقهرم
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  .ستا ايران

نام  خان رستمشاهنامه كه در هفت يكي از ديوهاي    كوان ديواَ
آن آمده است. او رستم را كه خوابيده بود، با دسـت از زمـين   

  به دريا انداخت. بلند كرد و به آسمان برد و
  »اسدا... شعباني«

  بادكنك

  تاب، تاب، تاب، تاب بازي

  پارك پره اسباب بازي

  و وارنگها، رنگبادكنك

  تركن، بنگ بنگ بنگمي

  هوابازيِ گرگم به

  صدايواش! نبينه، بي

  شوذارم، قايمچشم مي
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  رفته كجا؟ كجاست، كو؟
  »في رحماندوستمصط«

  اردك و جوجه تيغي

  اين جوجه اردك

  خسته و غمگين

  تنها نشسته

  توي يه ماشين

  افتهچشمش مي

  به جوجه تيغي

  يكهو با شادي

  كشه جيغي!مي

  جوجه تيغي هم

  شه طفلكهول مي
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  ه سويودمي

  ماشينِ اردك

  صداي ترمز

  بعدش تصادف

  دست و پاهاي

  جوجه تيغي! اُوف!

  »ايرودابه حمزه«

  فصل زمستون

  هوا چه سرده

  رسيده از راه

  فصل زمستون

  لرزمدارم مي

  مثل گياه خشك بيابون
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  بايد بپوشم

  كاله و پالتو

  توي خيابون

  از آسمونِ

  بارهابري مي

  برف فراوون

  مامان براي

  كالغ و گنجشك

  ريخته رو برفا

  هاي نونخرده

  ماه و بهمندي

  با ماه اسفند

سه ماه سرد  
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  فصل زمستون

  تو فصل سرما

  باشيد هميشه

  خوشحال و خندون
  »مهري طهماسبي«

  صدقه و مار سياه

كرد. او مردي رختشوي زندگي مي (ع)ت عيسي در زمان حضر
گذرانـد. روزي  مـي  و زحمت بسيار زنـدگي خـود را   با تالش

بـه الهـام الهـي     حال عبور ديدند. او را در (ع)حضرت عيسي 
دريافتند كه زمان مرگ مرد رختشوي، فرا رسـيده اسـت. آن   

ايـن مـرد تـا چنـد     «تند:گف حضرت رو به ياران خود كردند و
ده باشـيد تـا بـر او نمـاز     رود، آمـا ي ديگر از دنيا ميلحظه

  »بخوانيم.
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ساعتي گذشت و مرد رختشوي برگشت! ياران حضرت عيسـي      
ولي اين مرد همچنان زنده  ؛ساعتي كه گفتيد گذشت«د: گفتن (ع)

آن حضرت خود نيز تعجـب   »؟است! چگونه چنين حكمي كرديد
كـار نيكـي   امروز چه«مرد رفتند و پرسيدند:  كردند و نزد آن

ديدم كه گرسـنه   دو نفر تهيدست را«مرد گفت:  »اي؟انجام داده
حضـرت   »داشتم، آن را بـه ايشـان دادم.   بودند. دو قرص نان

 ايكيسـه «مرد گفت:  »چه ديدي؟ بعد از آن«گفتند:  (ع)عيسي 

د اما مار سياهي از آن بيرون آم بر دوش داشتم كه ناگهان ديدم
  »بندي محكم بر دهان او بود!

كنـد.  صدقه، بال را دفـع مـي  «فرمودند:  )(عحضرت عيسي     
 درخداوند بود كه پاداش صدقه به تو باز گردد. خداوند  خواست

  از او دور دهد، بالها مي صدقهاي ازل حكم كرده كه وقتي بنده
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  »شود.مي
  »منشل هاديالفضابو«

  كوچولوآرزوي فيل

كوچولـو  رفتند. فيـل طرف ميآن طرف وابرها در آسمان، اين
خواست روي كه شكل يك سرسره بود. او دلش مي ابري را ديد

كرد تا به آسمان سرسره بازي كند. پس بايد كاري ميابر برود و 
هـايش  پيدا كند كه شاخه برسد. با خودش فكر كرد اگر درختي

  بلند باشد، از آن باال برود تا به آسمان برسد. خيلي

تا باالخره درختي را پيدا  كوچولو در جنگل گشت و گشتفيل    
روي بلندترين شـاخه،   رسيد اماهايش به ابرها ميشاخه كرد كه
داد. هـايش غـذا مـي   و بـه جوجـه  اي آشيانه داشـت  پرنده
  ي پرنده نهكوچولو فكر كرد اگر از آن شاخه باال برود، آشيافيل
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  شود.خراب مي

كند اما ديگـر  ديگري پيدا  كوچولو رفت و رفت تا درختفيل    
هايش به آسمان رسيده باشـد. خسـته و   درختي نبود كه شاخه

يش غمگـين  هـا كه رفت. آنجا خانم قورباغه و بچهتشنه كنار بر
كردند كه خيلي كـم شـده   به آب بركه نگاه مي نشسته بودند و

  بود.

كوچولو خواستند با خرطومش مقداري از آب را ها از فيلآن    
هـم   هاي كنار بركهبارد تا گلمي باال بريزد مثل وقتي كه باران

ا خرطـومش  كوچولو مقداري از آب بركه را بسيراب شوند. فيل
هـا بـاال و   ها خوشحال بودند و كنار گلورباغهباال ريخت. بچه ق

ها را يكي يكـي روي  كوچولو بچه قورباغهپريدند. فيلپايين مي
  بازي كوچولو سرسرهفيل ها روي خرطومپشتش سوار كرد و آن
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  كردند.

 خواست از بركه آب بخورد، توي بركه افتاد وسنجاقكي كه مي    

بـه كنـار بركـه بـرد و     او را  كوچولوهايش خيس شد. فيلبال
هـا  و بچه قورباغه از او تشكر كرد. ديگر شب شده بود سنجاقك
بودنـد. سـنجاقك هـم رفتـه بـود.       خواب رفتهبه هاكنار گل

را كه شبيه سرسـره  كوچولو به آسمان نگاه كرد. باد، ابري فيل
  برد.بود با خودش مي

كه  كرداي فكر ميلو به آسمان نرسيد اما به آشيانهكوچوفيل    
 هاان خوابيده بودند. با شادي به گلها كنار مادرشدر آن جوجه

اش رسـيده  و سنجاقكي كه ديگر او هم به النهها و بچه قورباغه
كـرد بـه   اگر آرزو نمي كوچولو فهميد كهكرد. فيلفكر مي بود

  »صبا ندافيان«            افتاد.اين همه اتفاق خوب نمي آسمان برسد،
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  ت؟واكسن چيس

ـ  بدن شما به ارجي ماننـد  طور دائم مورد هجوم موجـوداتي خ
 »ژنآنتـي «قرار دارد. اين موجودات را ها ها و ويروسباكتري

 »پـادتن «بـه نـام    هاي سفيد خـون، مـوادي  ناميم. گلبولمي

كنـد.  خنثـي مـي  و ا را محاصـره  ـهژنيـآنت سازند كهمي
ماري و عفونت دن شما در مبارزه با بيـان بـا لشكريـهنـپادت

  هستند.

ها را ن گذشته، واكسن بسياري از بيماريدانشمندان در دو قر    
ژن مرده يا ضعيف شده است. آنتي اند. واكسن شاملكشف كرده

د. اگر بعـد  كنخود پادتن توليد مي، بدن خودبهبا تزريق واكسن
بدن شود، بـدن از قبـل    ژني زنده وارداز تزريق واكسن، آنتي

  اي جنگ با آن تدارك ديده است.لشكري بر

  له ساخته شد. امروزه براي ابله با آبـسن براي مقـاولين واك      
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به، فلج كودكان و سرخك هاي ديگري مانند ديفتري، حصبيماري
  هايي در دسترس است.نيز واكسن

  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«

  غذاي جانوران قطبي

جـانوران بـزرگ ماننـد    ، انواع مختلفي از انوس قطبيدر اقي
نظر كنند. بهوئن، فُك و وال زندگي ميماهي، ماهي مركب، پنگ

ها و زمين غذايي وجود ندارد. در جنگل اين نقطه از رسد درمي
ها ها، ميوههاي جوان، گلها، ساقهعلفزارها غذاهايي مانند برگ

  ي جانوران فراوان است.هاي گياهان براي تغذيهو ساير قسمت

ـ انوران گياهخوار، گياهان را ميج     ي پس طعمـه خورند و س
هـاي غـذايي   بنابراين، زنجيـره  ؛شوندجانوران گوشتخوار مي

هـاي  سواحل درياها گياهاني مانند جلبـك در  شوند.تكميل مي
يي جانوران آن هاي غذاريايي وجود دارند كه اساس زنجيرهد
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شناور درياي هاي دهند ولي آيا در ميان يخمنطقه را تشكيل مي
قطبي، گياهي وجود دارد تا زندگي جـانوران بـه آن بسـتگي    

  داشته باشد؟

 ها بسيار سادهبي نيز گياهان وجود دارند اما آندر مناطق قط    

صورت شـناور در  ها بهكوچك و حتي ميكروسكپي هستند. آن و
شمار است و گـاهي  بي هاكنند. تعداد آنسطح آب زندگي مي

كنند. جانوران ريزِ شناور در سـطح  ا كدر مير اوقات سطح آب
ك، ماهي مركب هاي كوچخورند. ماهيمي دريا اين گياهان را

ن و جانوران بسـيار ريـز،   از اين گياها هاو جانوراني نظير آن
تـر  ها و جـانوران بـزرگ  كنند و خود نيز شكار ماهيتغذيه مي

 ي غـذايي اقيـانوس قطبـي بـه    شوند. سر انجام، زنجيرهمي

هاي قاتـل خـتم   والها و انوران گوشتخوار بزرگي مانند فُكج
  شود.مي

  »ه مينانژادصديقه ابراهيمي و مهرزاد«
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  چرخ

 تا مسافتي طوالني حمـل كنيـد،   خواهيد بار سنگيني رااگر مي

ـ    بهتر است از يك چرخ دستي طكاك استفاده كنيـد. چـرخ اص
ني آسـا در نتيجـه بـه   كنـد و كمتري با سطح زمين ايجاد مي

را به يكديگر  اي كه دو چرختوانيد آن را حركت دهيد. ميلهمي
شود. اگر دو جفت چـرخ را بـه   كند، محور ناميده ميمتصل مي

متصل كنيـد، يـك ارابـه درسـت      ي دو محور به يكديگروسيله
ارابـه بگذاريـد و    توانيد بار را داخـل اكنون شما مي شود.مي
  راحتي آن را حمل كنيد.به

سـطح   هاي ساده است كه از دووه، يكي از انواع ماشينگ    گُوه
اند، تشكيل شـده اسـت.   دار كه پشت به پشت هم قرار گرفتهشيب

اي يك سطح آن نازك و سطح ديگر آن ضخيم است. از گوه بـر 
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وقتي قسمت نازك آن را  شود.شكافتن بعضي اجسام استفاده مي
نـيم، قسـمت   نيرو بر آن وارد كدهيم، اگر قرار مي بين دو جسم

از هـم   شـود و آن جسـم را  ترِ گوه وارد آن شكاف مـي ضخيم
از آن براي شكستن رود كه شمار ميبه شكافد. تبر نوعي گوهمي

  چاقو هم نوعي گوه است. شود.چوب استفاده مي

يك ماشين ساده فقـط قـادر بـه انجـام         هاي مركبماشين
را با يكديگر اده كارهاي محدود است اما اگر دو يا سه ماشين س

بسـازيد و بـا    مـدتري آكارهاي توانيد ماشينتركيب كنيد، مي
انجام دهيد. براي مثـال،   كارهاي بيشتري كمتر،مصرف نيروي 

و يك گوه (تيغـه)   (دسته)دربازكن قوطي كنسرو، از يك چرخ 
  تشكيل شده است.

هـاي  يك جفت اهـرم (دسـته   قيچي باغباني هم از مجموع    
هاي قيچي) تشكيل شـده اسـت.   وه (تيغهقيچي) و يك جفت گ
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دسـتي)  هـاي چـرخ  يك چرخ و دو اهرم (دسته چرخ دستي از
  تشكيل شده است.

  »مجيد عميق«

  هاي ايرانيدانستني

كبير بين سارد (پايتخـت   از راهي كه كورش »راهشاه«كلمه * 
  كارون) و پاسارگاد احداث كرده بود، گرفته شده است.

بق، شهري ساخت به نام كورپوليس كبير در شوروي ساكورش* 
  كه امروزه خجند نام دارد.

رفت و براي ابـراز   معبد مردوك كورش پس از فتح بابِل، به* 
ها به خداي آنان احترام گذاشت و براي اثبـات  محبت به بابلي

  حسن نيت خود به آنان در همان معبد تاجگذاري كرد.

  كبير ط كورشران توسـدر اي اياولين هنرستان فني و حرفه* 



 
22

  براي تعليم فن و هنر ساخته شد.

ديوار چين با الهام از ديواري كه كورش در شمال ايـران در  * 
قبل از ميالد براي جلوگيري از تهاجم اقوام شـمالي   544سال 

  شد. احداث ساخته بود،

هجري شمسي چـاپ   1269اولين اسكناس در ايران در سال * 
  شد.

  گردد.هزار سال پيش باز مي 5هر ايران بقدمت شهر جيرفت د* 

  ن، هفدهمين كشور وسيع دنيا است.كشور ايرا* 
  »ناصر نثار«

  داني چيست؟مي

  اي دربسته استخانه-

  اي سربسته استبقچه
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  اش قرمز، تُپلبقچه

  روي بقچه، تاجِ گل

  زرد و چاق و خندونه-

  سوغات خراسونه

  با اين همه شيريني

  شكرستونه حتماً

  تيشه دوست كلنگ و-

  شهي كار نميخسته

  كارش تو ساختمونه

  مونهش تو باغچهابچه

  گُردلش پر، زيرش آتشِ گُر-

  همه گشنه، خودش سير
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  گيررئيسش شده كف

  دامنِ چين چين به تنش-

  سبز و بلنده پيرهنش

  قرمز و گرد و خپِل

  ه رفته تويِ گللّبا ك

  مارِ خفته در دل كوه و بيابان-

  ا، گاه پنهانپيچ و تابش گاه پيد
  »ها را در ماه بهمن بخوانيدپاسخ«

  بخوان و بخند

  پسر با خوشحالي وارد اتاق شد، دوان دوان نزد پدرش رفت
پدر دستي به سر  »در! من امروز در مسابقه اول شدم.پ«و گفت: 

  ي هستي، بايد ـآفرين پسرم! تو پسر زرنگ«پسرش كشيد و گفت: 
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  ت:ـپسر گف»ود؟ـي بـابقه چـحاال بگو ببينم، مس هم اول شوي!

  »خوردن!«

 ي كـوچكي  كردند. اولي بچهمي دو ديوانه با يكديگر صحبت
ايـن  «نشان داد و گفت:  رفت، به ديگريرا كه به زحمت راه مي

چهـار مـاهي   «دومـي:   »رود؟پسر خيلي وقت است كه راه مي
! حاال بايد خيلي خسـته  طفلكي«اولي با تأسف گفت:  »شود.مي

  »شد!شده با

  فهمـم چـرا   نمـي «رو به پسر كوچكش كرد و گفـت:  مادر
هـاي مـن   اي دسـت قدر كثيف است! آيا ديدههاي تو اينتدس
سـال   6مادرجان! من تو را وقتـي  «پسر:  »طور سياه باشد؟اين

  »داشتي كه نديدم.

  :كارمند:  »دير به اداره آمدي؟ قدربراي چه صبح اين«رئيس  
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نتونستم زود از خـواب  خوابيدم، صبح آخه قربان، ديشب دير «
غيـر از اداره، در   عجيب است! مگر شـما «رئيس:  »بيدار بشوم.

  »خوابيد؟مي خانه هم

    كشتي در وسط دريا با تخته سنگي برخورد كـرد و در حـال
ولي يكي از مسافران كشتي با اشـتهاي عجيبـي    غرق شدن بود

ي اين منظره مشغول خوردن غذا بود. يكي از مسافران با ديدن
شدن  ببخشيد آقا، كشتي در حال غرق« عجيب جلو رفت و گفت:

د، آن وقـت شـما بـا    است و همه به فكر نجات خودشان هسـتن 
بلـه، متوجـه   «آن مرد جواب داد:  »خوريد!خونسردي غذا مي
وقـت بـا   انوادگي به من توصيه كرده كه هيچهستم ولي دكتر خ

  »شكم خالي، آب نخورم.

  ي آذرهاپاسخ چيستان

 ي سقفي، پلو،سير، انگور.مو، چشم، پنكه




