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  اي مهمهآدم

 را براي ناهار دعوت كرده بود. ما مسعود، فاميلوعم ،روز جمعه

ي عمـو ن، اولين كساني بوديم كه به خانهمهيي عمهو خانواده
نه نشسته بود و خا ويي جليديم. ميالد پسر دوم عمو روي پلهرس

ي ميالد، كمي از پاي كرد. يكي از پاهاها را تماشا ميبازي بچه
  كند.ست و او از كفش طبي استفاده ميتر اديگرش كوتاه

مهين ما را ديد، خيلي خوشحال شد. عزيزآقا شوهر عمهوقتي     
كنيم، ميالد را بغل كرد و بوسيد و كه ما او را عموعزيز صدا مي

و آهسـته پرسـيد:  اشكي كه كنار چشم او بود پاك كرد قطره
ها بـا مـن بـازي بچـه«ميالد گفت:  »مرد بزرگ، چه شده؟«
دو قدم بدوي، بازي ما تمـام گويند تا تو بخواهي كنند. ميمين

كرد، به چشمانش خيره شد و  بلند عزيز سر ميالد راعمو »شده!
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رو شـود و د بزرگ، كسي است كه با مشكالت روبـهمر«گفت: 
مشـكلي  نه اينكه تسليم شود! تو كه اصالً فني كندضربهها را آن

  »نداري!

كرد كه بابا از توي ماشين، يك ظرف عمو با ميالد صحبت مي    
رگرم بـازي ها را كه سـوچك پر از شكالت بيرون آورد. بچهك

ه نباشـيد پسـران گلـم! بياييـد خست«بودند، صدا زد و گفت: 
مع ج عزيزها دور بابا و عمووقتي بچه »تان را شيرين كنيد.دهان

ه رو بـ كنـد،ي باال استفاده ميشدند، عمو كه از عينك با نمره
هاي سن و سال شما بـودم، بچـهموقتي ه«ها كرد و گفت: بچه

زدند و هر وقـت مـرا مي عينكي صدامحل و مدرسه، مرا عزيز
ايـن «گفتند: دادند و ميديدند، انگشتان خود را نشان ميمي

عينك چيـز «گفتم: من هميشه در جواب آنان مي »چندتا است؟
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مـن در آينـده   نيستم.بدي نيست و من از داشتن آن ناراضي 
  »هاي مرا خواهيد ديد.م و شما هم موفقيتشوآدم مهمي مي

شـما «طنت از سخنانش پيدا بود، پرسيد: ها كه شييكي از بچه    
بله، هر كـس «زد و گفت:  عزيز لبخندعمو »آدم مهمي شديد؟

كند آدم مهمي اسـت. مـن  مردم و كشورش خدمت بتواند به
ايش مردم كشـورم تـالش و براي آسسازي هستم متخصص راه

پيشرفت مـن بشـود.  كنم. ضعيف بودن چشم نتوانست مانعمي
تواند در آينـده آدم مهمـي اطمينان دارم آقا ميالد ما هم مي

هاي شما فرق دارد. هايش كه با كفشكفش بشود حتي با وجود
ي برها بشنويد كه آقا ميالد، برندهسال بعد در خ 20يا  10شايد 
  »د.ي دو شده باشتي در مسابقهي بزرگي حجايزه

  رور به ـاس غـو ميالد با احس زدها حرف ميعموعزيز با بچه     
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ي هاي عموعزيز تمام شد، بقيهكرد. وقتي صحبتها نگاه ميآن
ده و كنار ما جمـع شـده بودنـد. مسعود هم رسيميهمانان عمو

و بـرايش آرزوي موفقيـت كـرديم. ي ما ميالد را تشويق همه
 يكي شروع كردند به صحبت بـا مـيالد. شـايدا هم يكيهبچه

ي دوستي خود را با مرد مهم آينـده محكـم خواستند رشتهمي
  كنند.

  »قاصدك«

  سالم! سالم!

  سالم به مرد رفتگر

  مانهلّبه كوچه و مح

  به مسجد و به مدرسه

  به مردمان مهربان
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  قرمز و سبز و آبي

  چه دوست رنگارنگي

  رنگيسالم مداد

  ي من راهانقاشي

  كني، قشنگي!رنگ مي

  سالم كتاب و دفتر

  مشق شبم تمام شد

  برو تو كيف و كوله

  برو تا روز ديگر

  سالم مامان، سالم بابا

  سالم خانم، سالم آقا

  سالم درخت سبز من

  هاسالم به شهر و خانه
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  به ميوه، گل، به دوستي

  هاي ماسالم به خنده

  هاسالم، سالم به قصه

  هابه شعرها، ترانه

  سالم، سالم و صد سالم

  كلنگ خوب مااالّ

  وقتي كه من سوار شدم

  باال برو، پايين بيا
  »مصطفي رحماندوست«

  مدادم خوشنويس است

  مدادم خوشنويس است

  خطوطش، قاب دارد

  ويسد:نبرايم مي
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  ادب، آداب دارد

  هميشه در دلش داشت

  هراس خوشنويسي

  مدادم را نوشتم

  كالس خوشنويسي

  تهاي او ساخجسارت

  از او فردي هنرمند

  تراش من تراشيد

  از او مردي هنرمند
  »غالمرضا بكتاش«

  زنگ مدرسه

  باز آمد پاييز

  رنگبا لباسي رنگ
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  با صدايي آشنا

  و دنگو دنگدنگ

  هاي شادمانبچه

  رهسپار مدرسه

  آيد به گوشباز مي

  بانگ زنگ مدرسه

  من هم آوردم به ياد

  شادروزهاي شاد

  روزهاي مدرسه

  ف و مداددفتر و كي

  كاشكي امروز هم

  كودكي بودم شاد



 
10

  عكسي از آن روزها

  كشيدم با مدادمي

  »مهري طهماسبي دهكردي«

  سخاوت حاتم

طايي در اطراف جهان پيچيد، ي سخاوت حاتمهنگامي كه آوازه
پادشاه روم، تصميم گرفت او را بيازمايد. كسـي را نـزد  قيصر،

چشـم خواسـت. اهسي موي وحاتم فرستاد و از او صد شتر سرخ
ك از شما به هر ي« ي خود پيام فرستاد كه:قبيله حاتم براي افراد

زودي بهـاي آن را بـه شـما من يك شتر قـرض بدهيـد بـه
  سپس حاتم شترها را نزد قيصر فرستاد. »پردازم.مي

ن را نشـيما ايـن مـرد بيابان«زده شد و گفت: قيصر شگفت    
  سپس  »دهكار كرد.ـمردم باي از آزموديم و او خود را به عده
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هاي گرانبهاي رومي بر آن شترها بار كردند و جامه دستور داد
ها نزد حاتم رسـيد، بـه مـردم نزد حاتم فرستادند. وقتي شتر

هر كس شتري به مـن قـرض داده «ي خود پيام داد كه: قبيله
او شتران را بـا بـار بـه  »با بار ببرد. است، بيايد و شتر خود را

را  داد و براي خود هيچ نگه نداشت. وقتي اين خبر شانصاحبان
 ي انسانهمه مردانگي در انديشهاين«ساندند، گفت: ر صربه قي

  »آيد!متر كسي چنين جوانمردي برميو از كگنجد مين

  »منشابوالفضل هادي«

  طور بشود!اگر اين

در  اهي ديد دلقكش كاغـذ درازيـادشـگويند يك روز پمي
چـه «و پرسـيد: ا نويسـد. ازن چيزي ميدست دارد و روي آ

پادشاه به سالمت باشد! دارم فهرست «دلقك گفت:  »نويسي؟مي
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بـه  پادشـاه نگـاهي »نويسم.مردم نادان و ابله را مي اسامي
ي او انداخت و ديد كه نام خودش در آغـاز فهرسـت او نوشته

فهرسـت  نام مرا هم در«اي گرفته است. عصباني شد و گفت: ج
  »اي!ادان و ابله نوشتهافراد ن

دليـل ار من بيـباني نشويد، كعص«زد و گفت:  دلقك لبخند    
اي يادي پول و طال به بازرگاني دادهام كه مقدار زشنيده ،نيست

 و بياورد. آن كه پـول خردب تا برايت از هندوستان چيزهايي را

زگشتش نيست، بايـد به با بي زبان را به كسي بدهد كه اميدي
  »ابلهان نوشته شود.ها و زو ناداناسمش ج

شناسم. با او اين بازرگان را مي هاست كهمن سال«شاه گفت:     
 يقـين دارم كـه از هندوسـتان ام.هاي زيادي داشـتهمعامله
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 »آورد.مـي خـرد ومي ام،كه گفته گردد و چيزهايي رابرمي

 و برنگشـت ال را برداشـتاگر اين همه پول و ط«دلقك گفت: 

 امـا حتمـاً ،بـا توسـت صورت حـقدر آن«فت: شاه گ »چه؟

هيني به را كه تو كار زشتتگردد. حاال اگر برگشت، تو اينبرمي
دلقك باز هم خنديد و گفت:  »كني؟من بوده، چگونه جبران مي

اسم بازرگان را در اين فهرسـت  اسم تو، جايصورت بهدر آن«
  »نويسم.مي

ان خـود را از نتيجـه و هنگامي كه بخواهيم اطمينـ....كاربرد
 بيني من كامالًكه پيش كاري بيان كنيم و بخواهيم بگوييم عاقبت

طور بشود، اگر اين«كنيم: از اين مثل استفاده مي درست است،
  »كنم.عوض مي اسمم را

  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«
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  كشاورز و سه دزد

ترنـد. شـان باهوشخواسـتند بداننـد كـه كدامه دزد ميس
غ بسـته گذشت. بزي بـه االسوار بر االغ از آنجا مي كشاورزي
دزد اول  بندي با يك زنگوله به گردن داشـت.و گردن شده بود

دزد دوم  »دزدم.بدون آنكـه بفهمـد، مـي من بز او را«گفت: 
هاي لباس من«دزد سوم گفت:  »دزدم.مي من االغ او را«گفت: 

  »آورم.او را درمي

و بـه دم  سمت بز رفت، زنگوله را باز كـرددزد اول آرام به    
را كه به گردن بز بسته شده بود، بـاز  االغ بست. بعد گردنبندي

ورز مطمئن بود كه بز دنبال او بي سر و صدا دور شد. كشا كرد و
شـنيد. بعـد از گذشـت اش را ميچون صداي زنگوله آيدمي

آهـاي، دزد! «و بز را نديد. فرياد زد:  ساعتي، كشاورز برگشت
  »بز مرا دزديدند.
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سـمت من او را ديـدم، به«دزد دوم پا پيش گذاشت و گفت:     
قدري تنگ و باريك بود كه كوچه به »ي باريك فرار كرد.كوچه

االغ را برداشت  شد از االغ پايين بيايد. دزد دوم كشاورز ناچار
به چاه آبي رسيد. دزد سـوم كنـار چـاه  و دور شد. كشاورز

 اين در پولم يكمك، كمك، كيسه«زد: ه بود و فرياد ميايستاد

دهم كـه آن را بـرايم مـي ي طال به كسيچاه افتاده! ده سكه
هايش را درآورد و داخل چاه سرعت لباسكشاورز به »بياورد.

  خواست.چيزي بود كه دزد سوم مي شد و اين همان
  »محمد شمس«

  ميرند؟ها چگونه ميكوه

ها شكلي ثابت دارنـد و ها در طول سالوهرسد كه كبه نظر مي
ا در حقيقت هر روز هكنند اما واقعيت اين نيست. كوهتغيير نمي

شـان كاسـته شوند و بر اثـر فرسـايش، ارتفاعدچار تغيير مي
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از  انند باد، باران و يخبنـدان دائمـاًعوامل طبيعي م شود.مي
را  هـاهايي از آنتـدريج قسـمتكاهند و بهمي هاحجم كوه

  دهند.كنند و تغيير شكل ميجا ميجابه

گيرد. شايد صدها ميليون مي فرسايش طبيعي به كندي صورت    
از بين برود و ناپديـد شـود.  سال طول بكشد تا يك كوه كامالً

گذارد. انسـان خاك مزارع كشاورزي نيز تأثير مي فرسايش بر
ل يـا تر كند. با قطع درختان جنگـرا سريع تواند فرسايشمي

نابود كردن مراتع و علفزارها، خاك را بـي حفـاظ كنـد و در 
صـورت، عوامـل فرسـاينده معرض نابودي قرار دهد. در اين

هـاي حاصـلخيز، كنند و با نابود كردن زمينتر عمل ميسريع
  ي باعث ايجاد ـانـكنند. اين عوامل انسها را بي حاصل ميآن
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هاي جهان شـده ن كوهتريرتفعهاي هيماليا، ممشكالتي در كوه
  است.

  »و حسين ياسينيسپيده عندليب «

  هاساكنان آب

نوري است دريايي، جايستاره    جنگيدريايي، مرديستاره
طور گروهي كند بلكه چندين ستاره بهكه به تنهايي زندگي نمي

 ي گروه قرار دارند،حاشيه هايي كه دركنند. ستارهزندگي مي

هـا و هايي ماننـد ماهيان طعمهشدههاي بلند و گزنبا شاخك
  كنند.ميگوها را شكار مي

وهاي كوتاه و اين مرغ داخل منقارش م    پهنوفان منقارطمرغ
هاي غذاي شناور را ها جانوران ريز و خردهزبري دارد كه با آن

  كند.پرنده در درياهاي جنوبي زندگي ميكند. اين از آب جدا مي
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در شـمال  اين دلفين عمدتاً    امآرسفيد اقيانوسدلفين پهلو
ر متـ ،2/2بـه آن تقريباً كند و طولآرام زندگي مياقيانوس

هاي گونـاگوني ماننـد رسد. غذاي اصلي اين جانور، ماهيمي
  و ماهي كولي است. ماهي، ساردينشاه

اي به شـنا كـردن در اين مار به اندازه    مار دريايي نواردار
انوري ضعيف و ناتوان اسـت. آب عادت دارد كه در خشكي، ج

كشـد و اش ميكشنده هاي كوچك را با زهرماهي مار نواردار،
  خورد.مي

راه بدن و حالت تهاجمي دليل رنگ راهاين جانور به    كوسهببر
 متر طول دارد و باببركوسه، پنج ين نامگذاري شده است.آن چن

  .تواند الك الكپشت را اره كندهاي قوي و تيزش ميدندان

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«
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  كاربرد اعداد

و كار داريد.  با عددها سر شما هر روز در محيط منزل و مدرسه
تاست؟ ساعت چند اسـت؟ تعـداد تان چندتعداد انگشتان دست

ي چندتاست؟ چه تعداد گـل در مسـابقه هاي پيراهن شمادكمه
ك، رانندگان، فوتبال، رد و بدل شد؟ دانشمندان، كارمندان بان

توانند بدون استفاده از ن و هزاران نفر ديگر از مردم نميخلبانا
مهمي در  اين، عدد نقشكارهايشان را انجام دهند. بنابرعددها 

  ي مردم دارد.زندگي همه

دو نوع عدد داريم: عدد فـرد و عـدد     هاي فرد و زوجعدد
ك، د يـعد نويسيم.ها را به ترتيب و پشت سر هم ميآن زوج كه

ه فرد است و عدد چهار زوج و عدد س ؛زوج فرد است و عدد دو،
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سازد؟ جـواب طور تا آخر. چه چيز عددها را متفاوت ميهمين
راحتي بـه آسان است. اگـر عـددي زوج باشـد، اين پرسش،

ي تقسيم كنيد اما عدد فـرد، توانيد آن را به دو قسمت مساومي
  انده دارد.مپذير نيست و هميشه باقيتقسيمبه دو 

مين سال تولدتان است، يعني چند سال داريد؟ امروز هفت    كسر
تان ساله نيستيد و سنبعد، هفت يهفته سال داريد اماهفت دقيقاً
شود. اين چند روز، بخشـي از تعـداد سال و چند روز ميهفت

از كل روزهـاي  روزهاي سال است. ما اين چند روز را كسري
كنيم، كسر نيم مي اغلب از آن استفاده كسري كه ناميم.سال مي

  است.

  ري هر چيزي، از عددها استفاده گياندازه براي      گيرياندازه
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اين  قدتر از شماست؟ براي فهميدنتان بلندكنيم. آيا دوستمي
 كـار ازگيري كنيد. براي اينتوانيد قدتان را اندازهموضوع مي

نام سانتيمتر يا هري بتكه به واحدهاي كوچك ر استفاده كنيدمت
تان بيشـتر از وزن آيـا وزن دوسـت اينچ تقسيم شده اسـت.
كنيم اين موضوع، از ترازو استفاده مـي شماست؟ براي دانستن

  كه بر حسب كيلوگرم تقسيم بندي شده است.

ن ايـن موضـوع، از بيديد؟ براي فهميدديشب چند ساعت خوا
دقيقـه و  عت وبر حسب سـا كنيم كه زمان راساعت استفاده مي

گيري، از واحـدهاي انـدازه دهد. براي هر نوعثانيه نشان مي
  شود.استفاده مي متفاوتي

  »مجيد عميق«
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  بخوانيد و بدانيد

قاشق غذاخوري شـكر  90ليتري نوشابه حاوي يك بطري دو* 
  است.

  دهد.شفا مي نعناع، سكسكه و تنگي نفس را* 

خاطر بـوي بـه زميني يكي اسـت وي سيب، پياز و سيبمزه* 
  طعم متفاوتي دارند. آنهاست كه

زميني بايـد درون سـبد سيب براي جلوگيري از جوانه زدن* 
  يك عدد سيب قرار داد. آن،

  داوينچي، نقاش معروف، مخترع قيچي است. لئوناردو* 

  شود، الماس است.نمي تنها چيزي كه در اسيد حل* 

ه از مانـدبرجاي نخسـتين منشـور حقـوق بشـر، از آثـار* 
  كورش بزرگ است. امپراطوري
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ن حرفي كه آغاز شده اسـت پايـان ها با همااسم تمام قاره* 
  يابد.مي

 16 بر اثر انقباض و انبساط، ارتفاع برج ايفل در سرما و گرما* 

  كند.سانتيمتر تغيير مي

  متر قرار دارد. 34بادگير جهان، در يزد به ارتفاع  بلندترين* 
  »ناصر نثار«

  من چيستم؟

  گردمچرخم و ميور خودم ميد-

  بندمكنم، ميدرها رو من وا مي

  خندموقتي درا رو وا كنم، مي

  و كف و كف، حباب دارمف كَ-

  من سر و كار با آب دارم
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  دمليزم و بوي گُل مي

  دمرو هُل مي چركوليا

  ام، چه شكالي جالبيقالبي

  با بوي موز و هلو و طالبي

  ترگل و ورگلم من-

  لم منيه جورايي گ

  خوام، نه ريشهنه آب مي

  تو گلدونم هميشه

  يه سر و دو گوش، زرنگ و باهوش-

  خوره پنيرجير و جير و جير، مي

  لباس آهني تنم-

  جوشه تو بدنمآب مي
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  هميشه گرم و روشنم

  حاله تن بافدوش گر

  بدون من محاله

  »ها را در ماه بعد بخوانيدپاسخ«

  شاد باش

  :اشـكالي «بيمار:  »كند.كار مي تهتان خيلي آهسقلب«دكتر
  »ر، من كه عجله ندارم.ندارد آقاي دكت

  :ــم ــيرازي، سعدي...اعبدبنمصلحالديناشرفشيخ«معل ش
شناسـم امـا سه نفر اولـي را نمي« آموز:دانش »كاره بود؟چه

  »سعدي شاعر ايراني بود.

  :پنج نفر را سوار كردي و بـا سـرعت بـاال«افسر راهنمايي 

ترسـم اگر آهسته بروم، مي سروان!جناب«راننده:  »؟!رانيمي
  »خفه شوند. عقب هستندچند نفري كه توي صندوق آن
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  :عاليحضرتهرچه نظر «بيمار:  »بيماري شما چيست؟«دكتر 

  »باشد!

  :بيمار: « »كنيد كه اشتها نداريدشما گاهي احساس مي«دكتر
ذا خـورده مواقعي كه غـ«بيمار:  »چه مواقعي؟«دكتر: »بله.«

  »باشم.

  ها را كرد توجه تاكسيسعي ميمردي با ناراحتي زير باران
ي جلوي پايش ترمز كـرد. مـرد خود جلب كند. باالخره يكبه

 »عجله كنيـد. به فرودگاه برسانيد، لطفاً بايد من را فوراً«گفت: 

 كنم هواپيما اصـالًباراني فكر نمياما توي اين هواي «راننده: 

را به مـن بگـويي، مـن خواهد اينتو نمي«مرد:  »پرواز كند.
  »دم خلبان هستم.خو

  هاي آبانپاسخ چيستان

 شمع، ژله، پاستيل، شكر، آچار.




