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  به ياد مادر

ي ان را با موفقيت گرفتـه و سـر سـفرهي ماه رمضلين روزهاو
ه گنجيشكي گرفتـي كلهترها روزهافطار نشسته بوديم. كوچك

تظر اذان من ي كامل گرفته بوديم،اما بيشتر از ما كه روزه بودند
 كـردمقدر گرسنه بودم كه فكـر ميمغرب و افطار بودند. آن

وقتـي  رچه روي سفره هست، يك نفـري بخـورم.ه متوانمي
د اما من حواسم به سرگرم افطار بوديم، بابا شروع به صحبت كر

  ها بود.انتخاب خوراكي

عجلـه «شق را از دستم گرفت و آرام گفـت: خواهر بزرگم قا    
توجهي خـودم بي از »هم به صحبت بابا گوش كن! نكن؟ كمي

هاي شما مقبول خدا روزه و عبادت« گفت: خجالت كشيدم. بابا
طـاهرزاده  ي آقـايي ما و خانهدر خانه باشد! چند روز ديگر
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ي آقاي طاهرزاده، سـاكن خانواده »شود.مراسمي برگزار مي
  آپارتمان بااليي ما هستند.

از  من و مادرتان انتظار داريم شـما در پـذيرايي«بابا گفت:     
بابا! سنگ «رادر كوچولو گفت: ب »ميهمانان، سنگ تمام بگذاريد.
رگ؟ حـاال آن سـنگ را كجـا تمام چيه؟ يعني سنگ خيلي بز

پسرم، سنگ تمـام «بابا گفت:  همه زدند زير خنده. »بگذاريم؟
همه قول  »به شكل كامل و خوب انجام دهيم! يعني هر كاري را

  داديم كه براي برگزاري بهتر اين مراسم كمك كنيم.

يي چيده شد. ما بـه همـراه افطار زيباي روز مراسم، سفره    
ها، از صـبح در طاهرزاده و خيلي از همسـايهي آقاي خانواده

جوش و رفت و آمد بوديم. پيش از افطـار آقـايي وجنب حال
صـحبت كـرد و  (س)از يك مادر مهربان به نام خديجه براي ما



 
4

 حضرت خديجه كه سالم خدا بر او باد، همسـر باوفـاي«گفت: 

بـود. او كـه  (س)فاطمهو مادر مهربان حضرت ص)(پيامبراكرم
ي ثروتش ، همه(ص)دي داشت، پس از ازدواج با پيامبرثروت زيا
  »گسترش دين اسالم خرج كرد. را براي

جالب و شيرين بـود كـه  قدريهاي آقاي سخنران بهصحبت    
خواسـت يـك ها هم دلمان نميترين بچهي ما حتي شلوغهمه

از دست بدهيم. آقـاي سـخنران گفـت:  جمله از سخنان او را
 خوب است بدانيد پابرجا ماندن دين اسالم و رسيدن دستورات«

مـديون  سـال، 400و هـزار هاي بعد و به ما پس ازآن به نسل
كشيدند. اين مادر گرامي  (س)خديجهزحماتي است كه حضرت

و  (ص)طور كـه پيـامبرنامند همـانمي »مادر همه مؤمنان«را 
  »ي مردم هستند.، پدران همه(ع)حضرت علي
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كودكان و خصوص داران بهاز شما روزه« آقاي سخنران گفت:    
ــع، مي ــر در جم ــان حاض ــي جوان ــراي معرف ــواهم ب خ

به اسـالم و  و خدماتي كه اين بانوي بزرگ (س)خديجهحضرت
سـخنراني كـه  »از هر فرصتي استفاده كنيد. مسلمانان كردند،
بـين  (س)خديجهي حضرتباره هاي كوچكي درتمام شد، كتاب

هاي مناسـب ها كتاببه ما بچه حاضران توزيع شد. جالب اينكه
  هاي مناسب سنشان داده شد.ترها كتابخودمان و به بزرگ سن

شـد، امـام جماعـت از اعضـاي وقتي نماز جماعت برگزار     
 (س)خديجهها را نذر حضـرتي لرستاني كه اين كتابخانواده

هـا شـيرين و و براي آنان دعا كـرد. كتاب كركرده بودند، تش
ت بايد براي مرتب كـردن خانـه و خواندني بود اما يادمان رف

  ترها كمك كنيم.بزرگ جا كردن وسايل، بهجابه
  »قاصدك«
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  روماينجا و آنجا مي

  روموقتي به صحرا مي

  كنمگل را تماشا مي

  با ديدن لبخند گل

  كنملب را چو گل وا مي

  از خودهِ آوچَبا چهَ

  شوممانند بلبل مي

  زنمدر دشت، چادر مي

  شومي گل ميسايههم

  روموقتي به دريا مي

  شوممانند ماهي مي

  خورمها سُر مياز موج
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  روماينجا و آنجا مي

  در ساحل دريا كمي

  كنمبا ماسه بازي مي

  ماهي، سنگ و شنبا گوش

  كنمسازي ميمن خانه

  دومدر كوه و جنگل مي

  شوممانند آهو مي

  هابا عطر سبز پونه

  شومخوشحال و خوشبو مي

  هاز نردبان سنگا

  رومباالي باال مي

  هاي آرزوبا بال

  »شعباني ...اسدا«            رومها ميتا آسمان
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  مهموني خدا

  هالل ماه رمضون

  آد به آسمونوقتي مي

  با شادي و مهربوني

  بايد بريم به مهموني

  يه مهموني پر از صفا

  دعاپر از عبادت و 

  هاخواد كه بندهخدا مي

  هميشه مهربون باشند

  رو دور بريزن هاكينه

  همدل و همزبون باشند

  نماز و روزه و دعا
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  ده به قلب ماصفا مي
  »مهري طهماسبي دهكردي«

  سليقهچه خوش

كنار بركه برقـرار بـود و بيشـتر  ترين بادبان،ي قشنگمسابقه
جاقك و زنبور، حيوانات در آن شركت كرده بودند. شاپرك، سن

هاي بادباني به صف، منتظر داوري داورهاي مسابقه بودند. قايق
  بودند.

 از پوست گندم بود. اولين قايق، قايق چوبي مورچه با بادباني    

مورچه خوشحال شد.  »آفرين! چه فكر بِكري!«سنجاقك گفت: 
اي كـه باغه آورده بود. قايقي پوست ميـوهقايق بعدي را قور

صـدآفرين بـه ايـن « گ نيلوفر بود. شاپرك گفت:بادبانش بر
  قورباغه خوشحال شد. »ابتكار!
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ماهي ساخته شده بود. بادبان قايق خرچنگ، از پولك بزرگ     
شـاپرك  »هزارو سيصدآفرين! چه بادبان قشنگي!«زنبور گفت: 

همـه  »كه بادبان قايقش را نديده باشـيم؟كسي هست «پرسيد: 
پـس بايـد برنـده را «ك گفت: اكت شدند، كسي نبود. شاپرس

  »بر كنيد تا من هم بيايم.ص«ناگهان كسي گفت:  »معرفي كنيم!

شـد. ديدند كه سوار بر قايقش نزديـك ميهمه عنكبوت را     
 داد.بادبانش را تكان مـي مرغي بود كه باد،قايقش پوست تخم

ادبـاني از تعـداد بسـيار زيـادي اما عجب بادبان زيبـايي! ب
ي بافته شده بودنـد و در آفتـاب با دقت و زيبايكه  عنكبوتتار
سـت زدنـد. الزم درخشيدند. همه با تعجب نگاه كردند و دمي

ي حاضـران و ي مسـابقه را بگوينـد. همـهنبود داورها نتيجه
  دانستند برنده كيست!كنندگان، ميشركت

  »فريبا كلهر«
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  رختي كه دل داشت!بند

هـايي ها لباساه! اينهاي سياه، شلوار سيپيراهن سياه، جوراب
هاي سـال سـالخودش  رخت سفيد، روي پشتبود كه يك بند

كه بيشتر از  خشك كرده بود. سياه، سياه! بند رخت، اين رنگ را
هزار بار تكرار شده بود، دوست نداشت! بند رخت، مال يك مرد 

ي در، . گذشت و گذشت، يك روز صداي كوبهتنها و عزادار بود
  شكست.سكوت سياه خانه را 

يد خانه را ديد، از خواب سياه خود پريد. صاحببند رخت سف    
در كه باز شد، خانه پر از بوي  رود.سوي در ميكنان بهلخكه لخ

هاي رنـگ. شد. سالم! سالم! و پر شد از تكه سالم و بوسه و مهر
زنـي بـا لبـاس آبـي،  مردي را ديد با كت و شلوار سـفيد،

اي بـا بچـه د و نـارنجي، دختـرهـاي زراي با لباسپسربچه
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اي و قهوه پسر جواني با لباس بنفش و هاي سرخ و صورتي،لباس
  هاي سبز و عنابي.با لباس دختر جواني را ديد

 ؛تپيد. فريادي بلنـد كشـيد ي باريكشرخت، در سينهدل بند    
كمـان! واي خداي رنگين«كس نشنيد: اگرچه فريادش را هيچ

هايشـان قدر اينجا بمانند تا لباسد آنشوآيا مي چقدر مهمان!
از شادي،  بند رخت »ك شود؟ي من خششسته و بر پشت خميده

هاي سـال بـه هايي كه سالهايش را به هم كوبيد! دستدست
به  در آن لحظه، همه انگشت تعجب ديوار ميخكوب شده بودند.

بند رخت پاره و كـف  كه چرا كس نفهميددندان گرفتند و هيچ
  و شد!حياط ول

  »زادهفرهاد حسن«

  خوارموش آهن

  بازرگاني كه مال كمي داشت، روزي تصميم گرفت، براي تجارت 
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ي يكـي از بـه خانـه من آهن بـود.به سفر برود. اموالش صد
رسم امانت نزد او گذاشت. پس از ها را بهدوستانش رفت و آهن

هـا را پـس ر برگشت و سراغ دوستش رفت تا آهنمدتي از سف
ها را فروخته و پولش را خـرج كـرده دوستش كه آهن بگيرد.

اما  ،در انبار پنهان كرده بودم ها راآهن«ت: بود، با ناراحتي گف
  »ها را خورد!موش آن

حـق بـا «انت او آگاه شد و با تمسخر گفـت: بازرگان از خي    
توانـد هـم مي هايشوست! موش، آهن دوست دارد و دندانت

كـه  شادمان شد و با خود انديشـيدمرد خائن  »آهن را بجود!
ناهـار «او گفـت: ي خيانت او نشده است. بـه بازرگان متوجه

  »آيم.فردا مي«بازرگان گفت:  »ميهمان من باش.

  خود  و پسر او را پنهاني با ي او خارج شدان از خانهـازرگـب    
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جا را گشـتند ولـي خبـري از برد. مرد خائن و همسرش، همه
ي شهر اعالم كردند. نبود. خبر گم شدن پسر را به همهپسرشان 

بي را ديدم كه پسري را با من عقا«و گفت:  بازرگان نزد او آمد
ممكن نيسـت! چـرا حرفـي «مرد خائن گفت:  »برد!خود مي

شـو! در ناراحـت ن«بازرگان گفـت:  »زني كه محال است؟مي
ي تواند پسرخورد، عقاب هم ميمن آهن ميشهري كه موش صد

ميد موضوع از چه قرار است، گفـت: مرد خائن كه فه »را ببرد!
  »هايت را ببر.را برگردان و آهن پسرم ،موش، آهن را نخورده«

  »هادي منشابوالفضل«

  زنيم؟چرا لبخند مي

زنيم. ث لذت يا تفريح مـا شـود، لبخنـد مـيوقتي چيزي باع
د زدن انسان مهم است زيرا نوزاد در همـان چنـتوانايي لبخند
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تـدريج آمـوزد. نـوزاد بهي اول بعد از تولد، آن را ميهفته
والدين  فهمد لبخند، امري خوب است و موجب واكنش مثبتمي
آمـوزد و ماهگي، نوزاد خنديدن را ميدر حدود پنج شود.مي

جا و چه فهمد چه موقع لبخند بهكم ميدر جريان رشد خود، كم
  جاست.موقع بي

بازي وان يافت كه ببيند پدرش با اسبابتكمتر كودكي را مي    
بسـياري از پزشـكان،  كند و باز هم بخنـدد!او بدرفتاري مي

لبخنـد بـراي  كنند زيـرابه لبخندزدن تشويق مي بيماران را
ماهيچه و براي لبخند،  43المتي مفيد است. براي اخم كردن، س

اي شود پس داشتن چهـرهكار گرفته ميبه عضله در صورت 17
  تر از عبوس بودن است.ان، خيلي آسانخند

  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«
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  نوجانوران جنگل گينه

ي شـكاري، طول منقار تا دُم اين پرنده    پوشقوش قزل سياه
تواند پرواز و قوي مي ي تيزرسد. اين پرندهسانتيمتر مي 60به 

جـانوران ميان درختان پرواز كند و تغيير جهت بدهد و  سريع
كوچـك، اپاسـوم، مارمولـك و ختلفي مثل سـنجاب، ميمونم

  پرندگان را شكار كند.

هـاي نـرم تغذيـه از حشـرات و ميوه    مرغ انجيرخوار سبز
ار سبز مانند ساير كند و به انجير خيلي عالقه دارد. انجيرخومي

خوشي دارد. ايـن  ي مرغان انجيرخوار، آوازاعضاي خانواده
  ي دارند.گوناگون هايپرندگان، رنگ

  ر، به بزرگي داهاي كيسهاين موش    نوموش كانگورويي گينه
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د و از انواع جانوران كوچـك، ها هستنخرگوش و شبيه اپاسوم
  كنند.هاي جنگلي تغذيه ميها و ميوهدانه

هـاي از انـواع خفاش ايـن خفـاش،    ايلولهخفاش بيني
ها ند و شبخوابها ميها روزها ميان شاخهخوار است. آنميوه

  آيند.ها به پرواز درميوجوي انجير و ساير ميوهدر جست
  »انژادصديقه ابراهيمي و مهرزاده مين«

  روز و شب و سيارات

نـد دور خورشيد، مانزمين ضمن گردش بهيكره    روز و شب
در اين چـرخش،  چرخد.يك فرفره دور محور خودش هم مي

بخشـي از  د. وقتيگيربه خورشيد قرار مي بخشي از زمين رو
روز است اما ؛ كنيم، رو به خورشيد باشدمي زمين كه ما زندگي

رسد. زمين در مدت يم، شب از راه ميوقتي رو به خورشيد نباش
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چرخد. اين مـدت ساعت، يك دور كامل دور محورش مي 24
  شود.ناميده مي »شبانه روز«يك 

دور ي ديگـر، همگـي بـهي زمين و هفت سيارهكره    سيارات
دور ي خورشيد و سياراتي كه بـهگردند. مجموعهخورشيد مي

شـوند. هشـت ناميـده مي »ي شمسيمنظومه«گردند، آن مي
سي قرار دارند، توسـط نيـروي ي شمدر منظومه اي كهسياره
ماننـد. نيـروي در مدارهايشـان بـاقي مي ي خورشيدجاذبه
  شود.ميع از شناور شدن سيارات در فضا ي خورشيد، مانجاذبه

ي شمسي، ي سيارات منظومههمه    تا دورترينترين از نزديك
چرخنـد. عطـارد، ميدور خورشـيد هاي متفاوت بهاز فاصله
. زهـره، است هن سيارتريو داغترين سياره به خورشيد نزديك

ي به خورشيد و بسيار داغ اسـت. كـره نزديك يدومين سياره
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 يومين سـيارهبـه خورشـيد، سـ زمين، از لحـاظ نزديكـي
  شمسي است.يمنظومه

ي زمين، مريخ، مشتري، زحل، اورانوس و نپتـون پس از كره    
كرات يا سيارات «ي نزديك به خورشيد، هار سيارهقرار دارند. چ

ن چهـار سـياره نيز جزو اي شوند كه زمين ماناميده مي »سنگي
ناميـده  »سـيارات بيرونـي«ي ديگر كـه است اما چهار سياره

هـم  »سيارات گـازي«اند و به نام شوند، از گاز تشكيل شدهمي
  معروفند.

 در فضا توانستند مستقيماًيم اگر هواپيماها    آور!فضاي حيرت

ي شمسي ممكن بود اما رسيدن بـه پيش بروند، عبور از منظومه
شمسي، چنان وسيع  يكشد. منظومهزمان زيادي طول مي آنجا

  حركت  دور آنوت بهـصوقـماف واپيمايـاست كه اگر با يك ه
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  كشيد!مي سال طول 500كرديم، مي
  »مجيد عميق«

  ي طالييكلمه

ها هـم و پاسخ پرسـش »نوروز«اليي فروردين، ي طپاسخ كلمه
  وارد شدن و زعفران. ترتيب بود: نان، وال، رشت،ن يدب

  ها:با اين پرسش ؛ي طاليي اين ماه هم پنج حرف داردكلمه    

  آيد.ام شود، او ميشب كه تم 1

  حيواني كه گربه دشمن اوست. 2

اش را هم از دسـت و سرمايه كسي كه در معامله، سود نكرده 3
  داده، دچار آن شده است!

  كنند.چوب را با آن تكه مي 4

  مترادف قوي. 5
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  هاي نجوميدانستني

سنگ بسيار اه زماني اتفاق افتاد كه يك شهابي متشكيل كره* 
ين اصابت كرد. مقدار زيادي از مـواد سـطح به سطح زم عظيم

ماه  يكنده و متراكم شدن اين مواد، كرهزمين كنده شد و از پرا
  ي استراليا است.ماه، به اندازه قاره يتشكيل شد. وسعت كره

 ميليارد كهكشان وجـود دارد ودر جهان هستي، بيش از صد* 

  ستاره وجود دارد. ميليارددر هر كهكشان، بيش از صد

العـاده ارات و خورشيد و زمين با نظم فوقتمام ستارگان، سي* 
  زيادي در حال حركت هستند.

بار بـه دور كهكشـان ميليون سال، يك 250 خورشيد در هر* 
  چرخد.شيري ميراه



 
22

ي كره ميليارد سال قبل رو 5/3 اولين موجودات زنده حدود* 
داي وجود آمدنـد. در ابتـها بهزمين و در داخل آب اقيانوس

ميليارد سال، هـيچ موجـود يك ي زمين و به مدتتشكيل كره
  اي در آن نبود.زنده

در  عنصر 102وجود آمده و اين به عنصر 102ي زمين از كره* 
  بدن انسان نيز وجود دارد.

 6370آن، حـدود  ي زمـين تـا مركـزي سطح كرهفاصله* 

  كيلومتر است.

  رم هوا وجود دارد.كيلوگ 105در هر سانتيمتر از سطح زمين، * 

بـاال  متـر 14آب درياهـا  هاي قطبي ذوب شـوند،اگر يخ* 
  آيد.مي
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قطبش مين است يعني دوي اورانوس بر خالف زطبيعت سياره* 
  هاي استوايي آن سرد است.گرم و قسمت

ي مشتري جاي را در سياره ي زمينكره 300توان هزارو مي* 
  داد.

  »ناصر نثار«

  آن چيست؟

 كه جيزه رو آتيشا  

  ريزهچرخه اشك ميمي

  خوشمزه و لذيذه

 ،گرداليِ ريزي، با نوك تيزي  

  پريد تو ديزي

 الغر و قد بلنده  
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  يه نوك داره شكل نوك پرنده

  ره رو دفتراي بندهراه مي

 دراز است اين پرنده  

  خطرناك و كُشنده

  سرش تيز و تهش جيز

  انگيزصدايش وحشت

 محل گردشش تخته سياه است  

  سفيدش مثل ماه است ولي

 كنهوقتي مياد هوا را سرد مي  

  كنهمي ها را زردبرگ
  »ها را در ماه بعد بخوانيدپاسخ«
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  خواندم و خنديدم

  :جفـت كفـش صاف است. برايتان يك شما كف پايتان«دكتر
  »دكتر! قبل از غذا يا بعد از غذا؟آقاي «بيمار:  »نويسم.مي

  :برادر چـي؟«اولي:  »نه.«دومي:  »؟خواهر داري«اولي« 

با كي دعـوا توي خانه  پس«اولي با تعجب گفت:  »نه.«دومي: 
  »كني؟مي

  :چرا از افتادن سيب تعجـب كـردي؟«از نيوتون پرسيدند« 

  »چون زير درخت گالبي بودم!«گفت: 

 اتاق خوبي «خانه گفت: مستأجر بعد از ديدن خانه به صاحب
خطري پيش بيايد  اگر اش خيلي كوچك است.است ولي پنجره

 »شـود از پنجـره فـرار كـرد.كه نشود در را باز كـرد، نمي
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پـيش د، من كرايه را پيشبه فكر فرار نباشي اصالً«خانه: حبصا
  »گيرم.مي

  :داري، اين نامه را بـرايم بخـوان. كه سواد آقا، تو«اولي« 

دومـي:  »چـرا؟«اولي: » توانم، برو شب بيا.حاال نمي« دومي:
  »ام.من كالس شبانه رفتهآخه «

  :د، اي كه شيشه بشكني بچهجريمه«شخصي از وكيلي پرسيد
 پـس لطفـاً«شـخص:  »هزار تومان.ده«وكيل:  »چقدر است؟

ي ما را ي خانهومان مرحمت كنيد چون پسرتان شيشههزار تده
تومان به من بدهيد چون حق هزار بايد ده شما«وكيل:  »شكسته!
  »هزار تومان است.تي من، بيسمشاوره

  هاي فروردينپاسخ چيستان

 فرنگي، نمكدان.جهخروس، رودخانه، ماست، هندوانه، گو




