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  ي سكوتتجربه

 لم نيامـده بـود و  خانم مع ا روي سرمان گذاشته بوديم.كالس ر

ي كـالس  نماينده هاي سروستاني كه به تازگيكس به حرفهيچ
داد. خانم رهايي معلم كـالس كنـاري، در   نمي شده بود، گوش

 كالس ما را باز كرد. كساني كه پشتشـان بـه در كـالس بـود،    

د و سر به خنديدن، ميزدندمچنان با صداي بلند با هم حرف ميه
  گذاشتند.سر بقيه مي

ي خانم رهـايي شـدند،   هاي فراوان بقيه، متوجهعد از اشارهب    
آرام سر جايشان نشستند و خود را با كتاب و دفتر مشغول كردند 

داها مربوط به ديگران بوده نـه  تا خانم رهايي فكر كند سر و ص
شـما  مگر «اني كرد و گفت: ها. خانم رهايي نگاهي به سروستآن

  ظم و ـلم نداريد، شما بايد نـحاال كه معي كالس نيستيد؟نماينده
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  »سكوت را برقرار كنيد.

خانم! كسي «ت: و آرام گف سروستاني سرش را پايين انداخت    
روي ما ايستاد و خانم رهايي رو به »كند!به حرف من گوش نمي

يـا   به من جواب بدهـد، شـما كـودك هسـتيد     يك نفر«گفت: 
خانم رهايي  »آموز!دانش«چند نفر پچ پچ كردند:  »ز؟آمودانش
شـويد، بـه   ناراحـت مـي   اگر كسي به شما بگويد بچه،«گفت: 

يد ما ديگر بچه نيسـتيم! بـزرگ   گويخورد و ميبرمي غرورتان
باور نداريد كه  به ما احترام بگذاريد اما خودتان ايم و بايدشده

  »ايد!بزرگ شده

ها سـاكت  ي بچهكالس قدم زد. همههايي لحظاتي در خانم ر    
اگر همـين  «شد. او سپس گفت: و هيچ صدايي شنيده نمي بودند
  ظم و ـعلم خودتان بيايد و بپرسد چرا در غيابش نـانم مـاآلن خ
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  »گوييد؟ايد، چه ميآرامش مدرسه را به هم ريخته

وستاني رو به مـا  وقتي خانم رهايي از كالس ما خارج شد، سر    
خواهيم مي ها! بايد خودمان تصميم بگيريم كهبچه«ت: كرد و گف

بعـد از   »بـاقي بمـانيم!   يـا در دوران كـودكي   باشـيم بزرگ 
ترين افراد كالس هم يك هاي سروستاني، همه حتي شلوغصحبت
خواست چيزي بگوييم يا هرچند همه دلمان مي زدندنرف كلمه ح

  شيطنتي بكنيم.

 الس را باز كرد و با مهربـاني در ك چند دقيقه بعد خانم رهايي    

ي مـا تشـكر   ايم، از همهنظم و آرامش را رعايت كرده از اينكه
ساكت بودن خيلي سخت بود اما ما آن را تجربه كرديم تا به  كرد.

  ايم.ثابت كنيم بزرگ شده خودمان
  »قاصدك«
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  آلودآسمان غبار

  اي آسمون اين روزا

  چرا تو آبي نيستي؟

  چرا رنگت پريده؟

  فتابي نيستي؟ديگه آ

  چرا روي صورتت

  غبار غم نشسته

  از اون باال چي ديدي

  جور شكسته؟دلت اين

  رو هاديشب ستاره

  رو دامنت نديدم

  از لب خندونِ ماه

  گل خنده نچيدم
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  كاشكي دوباره ابرا

  و ببارنجمع بشن

  هاي شاديبازم گل

  ها بكارنتو سينه

  كاشكي بشي دوباره

  آبيِ آسموني

  با خورشيد طاليي

  «مهري طهماسبي دهكردي«             دوست و رفيق بموني

  خانگنجعلي

  بازار شهر كرمان

  بازار مسگران است

  خان،حمام گنجعلي

  تر از آن استجذاب
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  از ارگ بم نوشتم

  و پود قاليبا تار

  بر هر لبي نشاندم

  لبخند پرتقالي

  قاووت و زيره خوردم

  خرما و پسته چيدم

  هاي باغيناز كوچه

  دويدم تا سيرجان

  در سيرجان، دلم را

  دادم به مرغكي ناز

  من در هواي ماندن

  او در هواي پرواز

  مان، مركز استان كرمان.شهر كر     كرمان
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هـاي  حمام مشهوري در كرمان كه مجسمه    خانحمام گنجعلي
  زيبايي در آن قرار دارد.

بم است كه بر اثر زلزلـه   اي باستاني در شهرستانقلعه    ارگ بم
  ، بخش بزرگي از آن ويران شد.1382سال در 

  است.هاي كرمان از سوغات    قاووت و زيره

  شهري در استان كرمان.    باغين

  شهري در استان كرمان.    سيرجان

  »اسدا... شعباني«

  بازي با سوئيچ

  اين جوجه اردك

  خورده لوسهيه

  دوست صميميش
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  جوجه خروسه

  اردك به شوخي

  زنه چشمكمي

  فهمهخروس مي

  گه اردك!!مي چي

  سوئيچِ بابا

  روي ماشينه

  منظورِ اردك

  بله ... همينه

  آخ آخ چه كاري!

  بازي با سوئيچ

  يه عالمه زخم

  »ايرودابه حمزه«                  خاطر هيچ!به
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  رمز نجات از قفس

بازرگاني طوطيِ زيبايي در قفس داشت. روزي بازرگان قصـد  
سـوغات چـه   «يد: ام و دوستان پرسمسافرت به هند كرد. از اقو

تـو  : «كس چيزي گفت. سپس به طوطي گفـت  هر »خواهيد؟مي
 وقتي به هند رسيدي و«طوطي گفت:  »خواهي؟سوغات چه مي

ها بگو: شما آزاد من به آن ها را در جنگل ديدي، از قولطوطي
  »هنگام پرواز، مرا از ياد نبريد! ولي من در قفس اسيرم! هستيد

زاد را ديـد، پيغـام   قتي طوطيـان آ بازرگان به هند رفت. و    
ها لرزيد و بـر  گهان يكي از طوطيها رساند. ناطوطي را به آن

زمين افتاد و مرد. بازرگان ناراحت و پشيمان، بـا خـود گفـت:    
بازرگـان بـه    »ين طوطي از خويشان طوطي من بوده.شايد ا«

گشت و سوغات خويشان و دوستانش را داد. سپس نـزد  وطن باز
  تعريف كرد. ناگهان ديد طوطي  جريان را براي اوطوطي رفت و 
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  لرزيد و در ميان قفس افتاد.

بازرگان خيال كرد كه طوطي مرده است. با ناراحتي، در قفس     
ناگهان طوطي به پرواز در  گشود و او را از قفس بيرون آورد. را

از نيرنـگ   آمد و باالي درختـي نشسـت. بازرگـان متعجـب    
 كـار براي رهايي، اين حيله را بـه  طيها، فهميد كه طوطوطي

  »منشابو الفضل هادي«                   .ه استبست

  چو فردا شود

از اميرزادگان دولـت   »ن ابواسحاق اينجوالديجمال«گويند مي
قسـمتي از جنـوب    بود كه به علت ضعف دولت مغول، بر چنگيز

اسـحاق بـر تخـت     ايران دست يافت و در شهر شيراز به نام شاه
 754گذران و بي لياقت بـود. در سـال   او فردي خوش نشست.

امـا   شي كرد تا به شيراز بيايدهجري محمد مظفر از يزد لشكرك
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ركشي را دادند، او هنگامي كه اطرافيان شاه به او خبر اين لشك
هر كس پيش مـن از ايـن   «د گفت: گذراني بوكه در حال خوش

  »كنم.ها بزند، او را تنبيه ميحرف

ز رسيدند اما ي شيرالشكريان محمد مظفر به دروازه جامانسر    
گذراني بود. بـه علـت حسـاس بـودن     شاه هنوز سرگرم خوش

الدوله جهرمي كه نديم و درباريان به شيخ امين موقعيت، وزيران
الدوله به شيخ امين شاه بود، متوسل شدند و از او چاره خواستند.

  را به پشت بام برد. ي زيباي فصل بهار، شاهمنظره ي ديدنبهانه

ون ي لشكريان دشمن شد امـا بـد  در همين حال، شاه متوجه    
عجب! اين «اي بينديشد، با خونسردي خنديد و گفت: اينكه چاره

ي، اوقات را بر خـودش و مـا تلـخ    مردك ابله در چنين نوبهار
را به ايـن  ي نظامي گنجوي سپس بيتي از اسكندرنامه »كند.مي

  چو فردا شود فكر ان به كه امشب تماشا كنيم،هم« مضمون خواند:
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  »فردا كنيم.

شهر را به سادگي فتح كـرد.   دشمن به شهر شيراز حمله كرد و    
شاه فراري شد اما پس از چند سال، او را دستگير كردنـد و بـه   

  گناهان، او را كشتند.بي انتقام خون

به بعـد موكـول كنـد يـا      وقتي كسي بخواهد كار واجبي را    
از زمان حال باشـد،   قبول نكند و در پيِ لذت بردن مسئوليتي را
ي خـاص، از  لحظـه  برد تـا در آن كار ميرا به المثلاين ضرب
فردا هـم روز   المثل مشابه:كار، شانه خالي كند. ضربانجام آن
  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«              خداست.

  پياز و اشك

انـد.  كوچك اشك قرار گرفته هايهاي ما غدهي چشمدر گوشه
ها براي جلوگيري از خشك شدن چشم، دائم اشك ترشح اين غده
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ريزيم. هـر وقـت   مي ما با هر پلك زدن، اندكي اشك كنند.مي
خود اشك ها خود بهزار دهنده وارد چشم شود، اين غدهچيزي آ
ج كنند. وقتي غبار كنند تا آن را بشويند و از چشم خارترشح مي

  ايد.ته است، اين موضوع را تجربه كردهتان رفبه چشميا دود 

 شيميايي به نام گـوگرد دارد.  يهپياز، روغني فرار حاوي ماد    

خاطر همـين  شود، بهي خاص پياز كه موجب اشك ريختن ميبو
كنيد، اين روغـن وارد  قطعه ميوقتي پياز را قطعه گوگرد است.

هـاي اشـك   د و غـده دهي چشم را آزار ميشود، قرنيههوا مي
ن است كه پياز باعـث اشـك   كنند. براي هميمي شروع به ترشح

كنند، در از لنزهاي طبي استفاده مي شود. كساني كهريختن مي
لنز، قسمت زيادي از سطح قرنيه  ريزند.اين مواقع كمتر اشك مي

  شود.اند و مانع از تحريك چشم ميپوشمي را

  »حسين ياسينيسپيده عندليب،«
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  هاي صورتيدانستني

تر از آن است كه در بيني خيلي بزرگ    گيرد؟چرا بيني ما مي
رسد كـه  به مجرايي مي ،سد. هر سوراخ بينيربه نظر مي ظاهر
ي استخواني با پوشش مخاطي دارد. اگر سرما بخـوريم،  طاقچه
كنـد. گـاهي ايـن    بيني ما ترشحات بيشتري توليد مـي  مخاط

بندد مي شود كه راه بيني راغليظ ميقدري ترشحات مخاطي به
  شود.فس كشيدن براي ما بسيار دشوار ميو ن

 دليلكنند بوي بد دهان بهفكر مي اكثر مردم    دليل بوي دهان

مصرف زياد سير يا پياز است ولي اين مورد، تنها دليل بـوي بـد   
نكـردن بهداشـت    نيست و داليل ديگري هم مثل رعايـت  دهان

  عامل اين بوي ناخوشايند است. هادهان و دندان

  ي ها تجزيهار آنـي در دهان وجود دارد كه كـايـهباكتري    
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بعد از مصـرف غـذا، ايـن     مانده است. بالفاصلهغذاهاي باقي
ند، تكثير و باعث بوي بـد دهـان   كنها در دهان رشد ميباكتري

شوي درست و به موقع دهان بعد از غذا وشست شوند. پس بامي
  ها جلوگيري كنيم.اين باكتري ن، از فعاليتخورد

وشوي نامناسب و ها، شستهاي لثه، خراب شدن دندانبيماري    
 هاي ديگر ايجاد بويها علتدندان هاي غذا بينگير كردن خرده

ها بعد از بيـدار شـدن از   صبح دهان هستند. نكته ديگر اينكه بد
وط به خشـكي  رباين امر م خواب، دهان ما بوي خوبي ندارد كه

و هنگام خـواب   دليل كاهش ترشح بزاق در ساعات شبدهان به
رشـد  ها در دهان بيشتر م ترشح شود، باكترياست. وقتي بزاق ك

  شوند.كنند و سبب بوي بد دهان ميمي

  د زيرا قسمت عقب دهان باش تواند عامل بوي بدان هم ميـزب    



 
17

همـي بـراي   هاي كوچكي دارد كـه مكـان م  زبان، فرو رفتگي
هـر وعـده    افزايش بوي بد دهان است. پس سعي كنيد بعـد از 

 غذايي، دهان خود را بشوييد و پـس از پايـان مسـواك زدن،   

 ا زبان هم تميز شود.بكشيد ت تانمسواك را خيلي آرام روي زبان

شكل بوي بد دهان پيش نيايد. م ها استفاده كنيد تااز دهان شويه
ك مراجعـه كنيـد تـا از    پزشدندان بار بهماه يكهر شش حتماً

  هايتان باخبر شويد.وضعيت دندان
  »هاي ايران زميننشريه بچه«

  جانوران دريايي

آينـد، برخـي   دنيا مـي به ها وقتينوزادان فك    نوزادان فُك
اي روشـن  بعضي ديگر خاكستري روشن يـا قهـوه   سفيد و كامالً

هاي محل گه نوزادان فك روي يخ، برف يا سنهستند. هنگامي ك
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ادرانشـان از دريـا بـاز گردنـد،     كشند تا ممي سكونتشان دراز
شوند. اين پوشش ها ميب استتار آنهاي بدن نوزادان موجرنگ
اندازي شود. در اولين پوستها كرك ناميده ميي بدن فكاوليه

ها دهد، كركسه تا پنج هفته پس از تولد رخ ميحدود  كه معموالً
رنـگ و   كند و فك جواني جانور رشد ميريزد و پوشش اصلمي

  كند.طرح طبيعي خود را پيدا مي

دهد. مي ي پستانداران به نوزاد خود شيرفك مادر مانند همه    
دهـد. نـوزادان   درصد شير فك را چربي تشكيل مي 25بيش از 

 هاي چربي زير پوست تبديلبه اليه فك، اين چربي را در بدنشان

سردي كـه در پـيش دارنـد، آمـاده      كنند و براي زمستانمي
  شوند.مي

متر طول اين جانورِ بسيار بزرگ حدود پنج    فيل درياي جنوبي
بـه  ها متعلق لوگرم وزن دارد البته اين اندازهكي 2000و بيش از 
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هـاي نـر اسـت.    نصف فيل هاجانور نر است. طول و وزن ماده
و گاهي  كننديي از ماهي و ماهي مركب تغذيه ميهاي دريافيل

كنند. سانتيمتر را شكار مي 100بيش از  هايي به طولطعمه اوقات
جنـوب و در   اين جانوران در جزايـر كوچـك اطـراف قطـب    

هـا همچنـين در   كننـد. آن زندگي مي اي پوشيده از يخمنطقه
وبي جنطراف سواحل جنوبي استراليا، زلندنو، جنوب آمريكايا

  شوند.جنوبي نيز يافت ميو آفريقاي

هاي قطبـي زنـدگي   انواع مختلف ماهي يخ در آب    ماهي يخ
ي خونسردند. ها جانورانها و پنگوئنها بر خالف فككنند. آنمي

ها حاوي مواد طبيعي خاصي شبيه مـواد  مايعات بدن اين ماهي
كنيم.ها از آن استفاده ميومبيلاست كه ما در ات يخضد شيميايي

  »ه مينانژاديقه ابراهيمي و مهرزادصد«            
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  معناي نام كشورها

ورهاي مختلف جهان چيست و ريشـه  دانيد معناي نام كشآيا مي
  از كجاست؟ با نام برخي كشورها و معناي آن آشنا شويد. هاآن

  آرژانتين: سرزمين نقره

  آفريقاي جنوبي: سرزمين بدون سرما

  نشينانآلباني: سرزمين كوه

  آلمان: سرزمين مردان قوم ژرمن

  از واژه نگوال (لقب فرمانروايان محلي) آن كشور آنگوال:

  اتريش: شاهنشاهي شرق

  هاي سوختهاتيوپي: سرزمين چهره

  ساالرهاازبكستان: سرزمين خود

  اسپانيا: سرزمين خرگوش كوهي
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  استراليا: سرزمين جنوبي

  استوني: راه شرقي

  هااسكاتلند: سرزمين اسكات

  افغانستان: سرزمين قوم افغان

  استوا اكوادور: خط

  هاالجزاير: جزيره

  السالوادور: رهايي بخش مقدس

  ي عربيرچههاي يكپانشينامارات متحده عربي: شاهزاده

  الجزاير هنداندونزي: مجمع

  انگليس: سرزمين پير استعمار

  اوروگوئه: شرقي

  اوكراين: منطقه مرزي

  گرفته شده ليايياايتامريكا: از نام آمريگو وسپوچي دريانورد 
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  : شايد به معني ايزد باشدياالايت

ها، برگرفته از واژه آريا به معني نجيب و ايران: سرزمين آريايي
  شريف

  ايرلند: سرزمين قوم اير

  »ناصر نثار«                  ايسلند: سرزمين يخ

  

  بگو چيست

  يدونه سوراخ داره روش* 

  زنه فوت كني توشجيغ مي

  نگاش نكن تو خاليه

  صداش بلند و عاليه

  مشهد چرمش مال* 
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  هاش همه ريز ريزكوك

  اين چهل، اينم بيست

  نگرد بهتر از اين نيست

  صداش چيه؟ فيش* 

  دم داره و نيش

  خوابهوقتي مي

  شكل طنابه

  تنش سفته و سخته* 

  اش روي درختهخونه

  گاهي پر، گاهي پوكه

  مخش چين و چروكه

  جنگل و بيشه داره* 

  هزارتا ريشه داره



 
24

  از نخ و پشم و رنگه

  لوي قشنگهيه تاب

  مشغول نظافت توي خونه* 

  خونهخش و خش و خش آواز مي

  شب خسته و مرده آخر كار

  ي ديوارده يك گوشهتكيه مي

  »ها را در ماه اسفند بخوانيدپاسخ«

  شاد باش

  :ايـن «دومي:  »كنم كه زودتر به بيمارستان برسم؟چه«اولي 

خـودت  «دومي:  »بله.«اولي: » بيني؟آيد، مياتومبيل را كه مي
  »رسي.، خيلي زود به بيمارستان ميرا بينداز سر راهش

  :گويد؟آيا هذيان هم مي اين بيمار تبش شديد است،«پزشك« 

  ف ـاز اينكه شما تشري چند دقيقه پيش له، مخصوصًاـب«رستار: ـپ
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  »آيد.اآلن عزرائيل مي گفتبياوريد، مي

 :وقتي ايـن   آقا، شما«شخصي وارد لباس فروشي شد و گفت
 دوام دارد در صورتي به من فروختيد، گفتيد تا آخر عمر پالتو را

درسـت  «فروشنده گفـت:   »سال نشده، خراب شده.كه هنوز يك
ي شـما  كه به شما چنين حرفي زدم، قيافـه  است ولي سال قبل

 زنده نيستيد، به همين جهت به شما ماه داد بيشتر از سهنشان مي

كه براي سالمتي خـود اقـدام   شماست  چنين قولي دادم! تقصير
  »كرديد.

 بگو ببينم، اگر خون علي و خـون  «ي پزشكي: استاد دانشكده
با هم مخلوط كنيم، چـه   از هر لحاظ با هم تفاوت دارند نقي كه
تشكيل خـون علينقـي را   «دانشجو:  »دهد؟ا تشكيل ميخوني ر

  »خواهد داد.
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  :آيـا زمـان حـال    يم زيبا هستم، گووقتي من مي«معلم پير
  »خير، جناب معلم! زمان گذشته است!«شاگرد:  »است؟

 اي؟چرا سـرت را بسـته  «د و پرسيد: مردي به دوستش رسي« 

ديروز از يك نفر قُلدر پرسيدم ساعت چند است؟ «دوستش گفت: 
دوتا مشت محكم بر سرم كوبيد يعني ساعت دو است و من به اين 

 »شـكر بـراي چـي؟   «مرد:  »روز افتادم اما خدا را شكر كردم.

ضربه به  12بود وگرنه ن 12خدا را شكر كردم كه ساعت «دوست: 
  »زد.سرم مي

 دانسـت،  ا باسواد و فهميـده مـي  اي كه خود راز مرد ديوانه
هنوز به مـن  «گفت:  »پسر؟ خواهرت دختر زاييده يا«پرسيدند: 

  »ام يا خاله.شده دانم دايياند و نمياطالع نداده

  هاي ديتانپاسخ چيس

 ي مشهد، بيل، ديگ، تربچه، رودخانه.انار، خربزه




