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  ي خاصهديه براي خانواده

كردند چون ها شادي ميحانات تمام شده بود. بعضي از بچهامت
 هم براي خودشـان هـم ي امتحانات آنان،ئن بودند نتيجهمطم

بخش اسـت. ئوالن مدرسه رضـايتهم براي مس براي والدين و
رابـر زحمـات هايشان معلوم بود كه در بچهرهيك گروه هم از 

پدر و  تنكاري آنان خستگي را بهكم ند واوالدين خود شرمنده
  مادرشان گذاشته است.

ها بودم، با كنجكاوي و قـدري گروه سوم كه من هم جزو آن    
از آن  يك كدام زوج ايم وراني منتظر بوديم ببينيم چه كردهنگ

يا در سطحي متوسط قرار داريم. همـه  گيريممي دو گروه قرار
هـا و مسـئوالن جمع شده بوديم و تمام معلم در حياط مدرسه

  مدرسه هم حضور داشتند.
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به  ها را معرفي كرد وهاي برتر كالسپس از آنكه مدير، رتبه    
ربيـان، آنان جوايزي داد، خانم كوثري رئيس انجمن اوليا و م

ات از زحمـ خـود را شـروع كـرد. او بعـد از تشـكر صحبت
ي ن و مدير و معـاون و مشـاور و بقيـهروزي آموزگاراشبانه

هنـوز تمـام نشـده و  مراسم اهداي جـوايز«مسئوالن گفت: 
ي مهربـان، از پـدر و مـادري خواهيم از يـك خـانوادهمي

ر ه ها شروع شد!پچپچ »تشكر كنيم! داشتني و زحمتكشدوست
 هاپچكم پچگفت! كمدستي يا جلويي خود چيزي مي ه بغلكس ب

  به همهمه تبديل شد.

صورتش را در بر گرفته خانم كوثري كه شادي و خنده، تمام     
نشديد منظـورم كـدام  هاي گلم! هنوز متوجهبچه«گفت:  ؛بود

بابارضـا و  حتمـاً«ها گفـت: يكي از بين بچه »خانواده است؟
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ي رضا نگهبان شـاد و مهربـان مدرسـهاباب »د!مريم هستنخاله
 براي آموزگـاران چـاي درسـت مريملهماست و همسرش خا

 ي گـل تميـزحياط مدرسه را مثل دسـتهها و كالس و كندمي

  محبت هستند. و ساده و با كند. آن دو مثل دو فرشته، پاكمي

ها به خانم كوثري فرصت ندادند نام ايـن پـدر و مـادر بچه    
ن را بيان كند و حياط را روي سرشان گذاشتند و با دست و نازني
مريم را تا رسيدن به كنار يغ و فريادهاي خود، بابارضا و خالهج

كـه از خجـالتي رضـا و آموزگاران همراهي كردند. بابا مدير
هايش را روي سينه ه سرش را پايين انداخته بود، دستمعصومان
از خوشحالي همراه  هم مريمو از همه تشكر كرد. خاله گذاشت
  هايش سرازير شده بود.اشك با شرم،

  در ـقه، آنـوالن مدرسـين انتخاب خوب مسئي ما از اهمه    
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تا دقايقي همچنان  خوشحال بوديم كه حتي پس از اهداي جوايز
كـه سـعي كرديم. خانم كـوثري بابارضا و خاله را تشويق مي

عزيـزان دلـم! از «هايش را بگيرد، گفت: كرد جلوي اشكمي
  شكرم!قدرشناسي شما مت احساس مسئوليت و

  »قاصدك«

  پيرو قرآن

  آدمي گم كرده راه زندگي

  رفته از يادش طريق بندگي

  هاي شيطان رجيمبا عداوت

  رحمان و رحيم بّدور شد از ر

  آموخت آيات كتابكاش مي

  تا بيابد رحمت و راه صواب

  آدمي گر پيرو قرآن شود
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  يمان شوداش آكنده از اسينه

  در جوار لطف حق گيرد پناه

  دور گردد از گناه و اشتباه
  »مهري طهماسبي دهكردي«

  خار و گل و پروانه

  روييد و روييد، در يك علفزار

  ي خاري گل، يك بوتهيك بوته

  خورشيدِ تابان، بر هر دو تابيد

  از نور و گرما، بر هر دو بخشيد

  اين يك گل آورد، آن يك فقط خار

  رورد، آن، رنج و آزاراين، مهر پ

  گشتگشت و مياي داشت ميپروانه

  ديد در دشتها را ميآن بوته

  ي خارآمد، نشست او بر بوته
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  از خار اخمو زخمي شد انگار

  ي خار، پروانه پا شداز بوته

  ي گل، صد غنچه وا شداز بوته
  »شعباني ...اسدا«

  دنيا بزرگ و زيباست!

  صبح است، صبح روشن

  تابيبه! چه آفبه

  حيف است مثل خفاش

  در اين هوا بخوابي

  برخيز اي كبوتر

  بقو كنبق بقوبق

  بقو بقويتبا بق

  يك دوست جستجو كن
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  با دوستت بزن پر

  اينجا بگرد و آنجا

  بازي كنيد با هم

  پرواز، تا باالها

  از خواب صبح بگذر

  پرواز كن كبوتر

  دنبال آب و دانه

  اي بزن سرهر گوشه

  دنياي خواب، خوب است

  اما رها كن آن را

  برخيز پر بزن باز

  در اين جهان زيبا
  »مصطفي رحماندوست«
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  تر از مادرشدختري شجاع

 هابچهپسر ها و بچهناك و كوچولو، عاشق جيغ دختري ترسغريبه

ترسناك از پنجره ي روز بعد از تاريك شدن هوا، غريبهبود. يك 
يش را هاچشـميغ، جشنيدن  كوچولو شد. برايوارد اتاق دختر

هايش را تيز كرد اما هرچه منتظر شد، دختر جيـغ بست و گوش
  نكشيد.

  ير پتو رفته بود و به او هايش را باز كرد، دختر زوقتي چشم    

اش را بـه كـف پـاي او هاي لجنيكرد. غريبه، ناخننگاه مي
كار هم جيغ دختر را درنياورد. غريبه در اتاق راه اما اين ؛كشيد
كار هـم اما اين ؛تر از هميشه كردرا وحشتناك اشو قيافه رفت

  اي نداشت.يدههيچ فا

  ي پنجره اش سر رفته بود، لبهاك كه حوصلهـي ترسنريبهـغ      
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كشـي؟! چـرا جيـغ نمي«ت پرسـيد: با صدايي كلف نشست و
يدن مـن، بـراي ها با دداني خيليتواني حرف بزني؟ مينمي

ها آيـد؟ سـالشان بند ميشوند و زبانهميشه دچار لكنت مي
كنت زبان شد و فكر دختر كوچولويي با ديدن من، دچار ل پيش
بار مرا ديـد، جيـغ م خوب شده باشد. وقتي براي اولينكننمي

اشق جيغش شدم و خيلي قشنگ، بلند و موجداري كشيد. من ع
زدم تا صداي جيغش را بشنوم. روزي سراغش دائم به او سر مي

وقت او را پيدا خانه رفته است و ديگر هيچ از آن فهميدم رفتم،
  »نكردم.

ادر دختر، در همين موقع، از راهرو صداي پاي كسي آمد. م    
ناگهان نگـاه  »تو هنوز بيداري دخترم؟«در را باز كرد و گفت: 

مادر به غريبه افتاد و چنان جيغ بلند و موجـداري كشـيد كـه 
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تا پنجره را  ا پريدغريبه، از خوشي به پرواز درآمد. دختر از ج
با سرعت از پنجره بيرون پريد. دختر ديد يكـي  ببندد اما غريبه

كنده شـد و  راحتيپهن غريبه الي پنجره ماند و بهاز انگشتان 
  داخل اتاق افتاد.

جنبيد، بيشـتر جيـغ كه مي مادر با ديدن انگشت كنده شده    
 كوچولو با آرامـش، انگشـت را برداشـت و دردختر كشيد اما

او بـراي گـرفتن «بست. مادر گفت:  بطري گذاشت و درش را
باالي سـرش گذاشـت و  دختر بطري را »د.گردانگشتش برمي

كـه  جيغ شـما را پيـدا كـرده، معلـوم اسـت او تازه«گفت: 
   »گردد!برمي

  »فريبا كلهر«

  عجب مُدِ جديدي!

  ن آدم ـت ايـخيال كه از دساي يك آدم بيـهروزي جوراب
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پـس هـر  تصميم گرفتند سر به سرش بگذارند. ،ناراضي بودند
خيال مانـد و شد. آقاي بيلنگه، رفت براي خودش جايي قايم 

رنگ بودند. ام يك شكل و يكهر كد لنگه كهيازده تا جوراب بي
  تونه حدس بزنه بعدش چي شد؟كي مي

هايش كنه جورابفرقي نمي خيالدرست گفتيد! براي آدم بي    
پوشـيد دو لنگه جوراب مي لنگه. او هر روزبهجفت باشه يا لنگه

كـرد! در كار، افتخار هم مياينشبيه هم نبودند. او به  كه اصالً
ش اختياري نداره، همه بـه آقـاي كس از خودشهري كه هيچ

  »عجب مُدِ جديدي!«كردند و گفتند: خيال نگاه بي

هـاي لنگـه، پيشـكشِ كفشبههاي لنگهي بعد، جورابهفته    
خوردند. عجب روهاي شهر وول ميلنگه بود كه در پيادهبهنگهل

  هاي ناراضي!كاري كردند جوراب
  »زادهفرهاد حسن«
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  بار، قورباغه را خورد!اين

نه داشت. او هر وقت زاد و ولد ي مار خااي در كنار النهقورباغه
شـدند. قورباغـه از ايـن مي هايش خوراك ماركرد، بچهمي

را بـا دوسـت  احت بود. روزي مشكل خـودموضوع بسيار نار
  صميمي و مهربانش خرچنگ، در ميان گذاشت.

ن مقابله بـا كار كنم! نه توادانم چهنمي«خرچنگ گفت: او به     
 جايي ديگرتوانم از اين محل، دل بكنم و بهمار را دارم و نه مي

هـوا را دوسـت دارم.  و مكان كنم. اين سرزمين خوش آبنقل
كنم، لـذت نگاه مـي هاي مثل جواهرشو گل هامنهرگاه به چ

  »برم.مي

تر از خود را دشمن قوي با وقتي توان مقابله«خرچنگ گفت:     
جا راسـويي در فالن سره كني.بايد با حيله كار را يك نداري،



 
14

از وجود آن استفاده كن و مار را بـه هالكـت  كند!زندگي مي
هـر  اش قرار بده.ه النهبگير و در را برسان. هر روز چند ماهي

وقتـي ي مار بچين. ها را تا النهآن ها را بيشتر كن وروز ماهي
ار رسيد، مطمئن بـاش او را نيـز به م ها را خورد وراسو ماهي

  »شوي.راحت مي خورد و تو از دستشمي

قورباغه پذيرفت و با اين حيله، مار را هالك كرد. چنـد روز     
مت غذا عادت كرده بود، زح گذشت. راسو كه به خوردن بدون

بـراي خـوردن  خواست به همان روش غذا بخورد.دوباره مي
اما در آنجا خبري از ماهي نبود.  ؛ي به مكان هميشگي رفتماه

غـه و بود. وقتـي چشـمش بـه قورباخيلي گرسنه و عصباني 
ي شـد و همـه افتاد، به اين خوراك متفاوت راضي هايشبچه
  ها را خورد!آن
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  خون هميشه سرخ نيست

نام اصلي دارد: يكي مايعي زردرنـگ بـه خون شما دو قسمت
هاي كوچك قرمـز و تي جامد كه از سلولقسم يديگر پالسما و

در  هاي قرمـز و سـفيد كـهاين سلول سفيد تشكيل شده است.
  شوند.ناميده مي »گويچه يا گلبول«ند، ورپالسما شنا

 نام هموگلوبين است كـهاي بهماده هاي قرمز، ازرنگ گلبول    

هـا هد. وقتي خون از قلب به سمت بافتداكسيژن را انتقال مي
زرنـگ اسـت. خـون در شود، اكسـيژن دارد و قرمجاري مي

آيـد زيـرا مي رنگ ارغواني آبـي درها، بهبازگشت از سلول
  اند.ها دادهقرمز آن، اكسيژن خود را به بافت هايبولگل

سيژن، كارهاي ديگـري نيـز انجـام خون عالوه بر انتقال اك    
رساند تا بتوانند زندگي و رشـد ها ميدهد. غذا را به بافتمي
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خون به نقـاط مختلـف بـدن منتقـل  ها نيز باكنند. هورمون
هـاي از فعاليت ها موادي هستند كه بسياريهورمون شوند.مي

اكسيدكربن و مواد زايد را از كنند. خون، ديمي بدن را كنترل
هـاي بدن و مقابله با ميكروبت رو به كنترل حرا ها خارجبافت

  كند.زا كمك ميبيماري

  »و حسين ياسيني سپيده عندليب«

  حيوانات مناطق گرمسيري

 گ آبـيرناي بـهدُم چلچلـه ياين پروانـه    پروانه اوليسز

، از دور قابـل رسدسانتيمتر مي 13ش به درخشان كه پهناي بالَ
  نوشد.هاي باميه را ميرؤيت است و شهد گل

هاي درختـي، قورباغه    هاي سياهي درختي با خالقورباغه
بلعند. ها و نوزاد حشرات را ميند مگسموجودات كوچكي مان
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اري گـذها تخمها و شاخهها در آبگيرهاي كوچك، روي گلآن
  كنند.مي

اين پرنده، يكي از اعضـاي گـروه     كبوتر تاجدار ويكتوريا
ي نـر، و بال پرنـده بزرگ كبوترهاست. در بيشتر پرندگان، پر

ولي در اين كبـوتر، هـردو  ؛ي ماده استپرنده تر ازرنگارنگ
روي  معمـوالًها ده، تاج بادبزن مانندي دارند. آنپرنده نر و ما
كننـد. ها، توت و كرم ها تغذيه ميها، ميوهدانه زمين از انواع

ها سوي شاخهبه اين پرندگان هنگام احساس خطر، با سر و صدا
نوع كبـوتر  تريننند. كبوتر تاجدار ويكتوريا بزرگكپرواز مي

  رسد.سانتيمتر مي 70تا دُمش به  است و طول منقار

 د.نو وجود داراين ميمون در گينه نوع از 16    ميمون خالدار

و اغلب بـا پاهـا و  ها در باال رفتن از درختان بسيار ماهرندآن
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هـا را هايشـان ميوهچسبند و بـا دستاي ميدمشان به شاخه
  خورند.مي

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  همسايگان دور و نزديك

سي با يكديگر متفاوت است امـا شميي سيارات منظومهاندازه
ه بزرگي خورشيد نيستند. قطر خورشـيد، ها بكدام از آنهيچ
ي شمسي بـه ي زمين است. سيارات منظومهبرابر قطر كره 100

  خورشيد به اين شرح هستند: ترتيب فاصله از

ي شمسي و جزء ترين سيارات منظومهيكي از كوچك    عطارد
  سيارات سنگي است.

و آن را در آسمان شب است و جَـ ترين سيارهدرخشان    زهره
  دهند.هاي سمي تشكيل ميگاز
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 شود زيرا بخش اعظـمرنگ ديده مياز فضا آبي    ي زمينكره

  سطح زمين را آب پوشانده است.

رنگ سرخ مايل به نارنجي. رنگ سرخ  اي است بهسياره    مريخ
هاي در خاك و سـنگ هاي آهنوجود كانيدليل سياره به اين

  سطح آن است.

رود شمار ميي شمسي بهنظومهي مترين سيارهبزرگ    مشتري
تر جو هاي پاييندروژن تشكيل شده است اما در اليهو از گاز هي

العاده، بـه هيـدروژن ري، گاز هيدروژن در اثر فشار فوقمشت
  مايع تبديل شده است و مركز اين سياره نيز سنگي است.

  كه به كمك تلسكوپ رؤيت شد. اي بودنخستين سياره    زحل

  اند.كم نور، اين سياره را احاطه كردههاي لقهح    اورانوس

مـدت  قدر زياد است كهي نپتون از خورشيد، آنفاصله    نپتون
كشد تا اين سياره يـك دور كامـل بـه دور سال طول مي 165
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م نور و متشـكل از ذرات يـخ، اي كگردش كند. حلقه خورشيد
  را احاطه كرده است. ي نپتونسياره

سال  70ي شمسي است و ي منظومهدر حاشيهاي سياره    پلوتو
در گروه سيارات كوتولـه  ي پلوتوكشف شد. اكنون سياره پيش

  ي شمسي نيست.سيارات منظومه وجز و اردقرار د
  »مجيد عميق«

  ي طالييكلمه

بود! آفرين بـر  »رمضان« ي طاليي ماه ارديبهشت،پاسخ كلمه
، ضـرر، اره، روز، مـوش ها را پيدا كرديـد:شما كه اين پاسخ

  نيرومند.

اي شش حرفي اسـت بـا ايـن ي طاليي خرداد، كلمهكلمه    
  ها:پرسش
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  نام يك حيوان درنده هم هست! نوشيدني بسيار مفيد كه -1

  پل در آن قرار دارد.وسهرود و سينام استاني كه زاينده -2

  زند.به درخت ضربه مي حيواني كه با نوك خود -3

  .درون صدف قرار دارد -4

  زبان رسمي مردم پاكستان. -5

  هميشه با سوزن همراه است. -6

  ي شمسي بدانيماز منظومه

 اقل به سه ميليـون اي مشابه زمين، حدتشكيل و تولد سياره
  سال زمان نياز دارد.

 ضخامت دو سـكه روي هـم  يي اُزُن به اندازهضخامت اليه
  است.
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  خورشـيد بـه  كشد تا نورثانيه طول مي 17دقيقه و  8مدت
  زمين برسد.

 ميليون كيلومتر است. 515ي زمين، مساحت كره  

  ي شمسـي مـا در آن قـرار كه منظومهكهكشان راه شيري
  ميليون ستاره دارد. 100 دارد، بيش از

 ي زهـره بـا هي شمسـي، سـياري منظومهترين سيارهگرم
  ي سانتيگراد است.درجه462

 عمـر  ؛ميليارد سال است ده عمر كهكشان راه شيري، حدود
ميليارد سال ديگـر نيـز پنج ميليارد سال است و تاپنج خورشيد،
  شود.اهد بود و سپس خاموش ميروشن خو

 ي زمـين و انـدازهي ي عطارد، معادل كرهي سيارهاندازه
  برابر زمين است. 15ي مشتري، سياره
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 ميليارد سال است. 5/4ي زمين، حدودسن كره  

  هزار كيلومتر بـر ثانيـه اسـت و  300در حدود سرعت نور
  نيز برابر با سرعت حركت نور است.سرعت امواج راديويي 

  »ناصر نثار«

  داني بگو!اگر مي

  دو شيشه و دو دسته* 

  روي دماغ نشسته

  هاي تيزي دارهچشم

  هاي ريزي دارهپيچ

  سگك بود و يه شاخ داشت* 

  دُمي سوراخ سوراخ داشت

  ستخواشلوار و دامن مي

  خواستي من مياندازه
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  توي باغي چلچراغي* 

  تردكي، سبزك كالهي

  قرمزي، زردي، سياهي

  چارپا سياه، آهن كاله* 

  راه، قاه قاه قاهره بهمي

  سرد شد و سنگ شد* 

  سفت و سفيدرنگ شد

  داغ شد و هوا رفت

  ابر شد و باال رفت

  آدپا به پاي ما مي* 

  آداينجا و اونجا مي

  آدميشب كه نه، روزها 

  بلند و كوتاهه
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  رنگ تنش سياهه
  »ها را در ماه بعد بخوانيدپاسخ«

  شادي آفرين

 ي پرداخت بانك شده بود، بيش ول باجهمرد خسيسي كه مسئ
ي اند و با اصرار، خودش را به باجهدو روز نتوانست آنجا بم از

  منتقل كرد. دريافت

  :ي خـواهاي، چـرا دوبـاره ميتو كه سربازي رفته«اولي
هاي سـربازي خوشـم براي اينكه از مرخصي«دومي:  »بروي؟

  »آيد.مي

 بـود،  و ماشيني خريـده مردي كه تازه رانندگي ياد گرفته
اما چون  ؛روغني رفتي تعويضبراي سرويس خودرو به مغازه

انداخت. مكانيك با ي مغازه اد وارد نبود، ماشين را توي چالهزي
ثقيل ظب نيستي؟ حاال من جرمو! چرا مواآي ع«عصبانيت گفت: 
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آقـاي «راننـده:  »تا ماشينت را بيرون بياورد؟ از كجا پيدا كنم
هـيچ  اما انصافاً ؛دارم در رانندگي ناشي هستمعزيز! من قبول 
  »ند؟كَاي به اين بزرگي مياش چالهمغازه آدم عاقلي وسط

 كيك خريدنـد. يكـي از  اي شدند و يكدو بچه وارد مغازه
توماني روي ميز گذاشت و دسـت  200يك اسكناس  ها فوراًآن

با هم فرار كردند. در بـين راه، دوسـتش  دوستش را گرفت و
ز صـفرهاي چـون يكـي ا«گفت:  »چرا فرار كرديم؟«سيد: پر

  »اسكناس را خط زده بودم.

  :ر كار كني! آن جاي پنج نف توانيتو با اين هيكلت مي«مرد
، ن براي اينكه آن پنج نفرم«گدا:  »كني؟وقت داري گدايي مي

  »كنم.از نان خوردن نيفتند، گدايي مي

  هاي ارديبهشتپاسخ چيستان

 كباب، نخود، مداد، موشك، گچ، پاييز.




