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  نهشادي، بدون هزي

ي مـا سـرگرم درسه برگشتم، خانم نساجي در خانهوقتي از م
زد، گـاهي مان بود. خانم نساجي گاهي حرف مـيصحبت با ما
ي كرد تا كسـي متوجـههايش را پاك ميكرد و اشكبغض مي

ند اما معلـوم رام كآ كرد او راي او نشود. مامان سعي ميگريه
سـاجي رفـت، كار بسيار سخت است. وقتي خـانم نبود كه اين

زد و در فكر بود. پيدا بـود كـه حوصـله كمتر حرف مي مامان
  هايم خسته كنم.او را با سؤال ندارد و نبايد

آمد، اين بود كـه خـواهر و برمي تنها كاري كه از دست من    
سـراغ مامـان لو را ساكت كنم و نگذارم زيـاد بهبرادر كوچو

صـلگي مامـان حوي بيوند. وقتي بابا آمد، او هم متوجـهبر
  ه شده؟ نكند اين چ انم!ـخ«ا گفت: ـابـي شام، بسر سفرهشد.
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  »اند؟هاي شلوغ، شما را اذيت كردهبچه

 مامان كه انگار منتظر اين سؤال بود، زد زير گريه. راستش را    

ما هم درآمـد. مامـان  يي مامان، اشك همهبخواهيد، با گريه
دلم! ببخشـيد كـه  عزيزان«وجور كرد و گفت: خودش را جمع

خانم نساجي در شما را ناراحت كردم. غذايتان را بخوريد. پسر 
جان! قبولي او كـه مامان«خواهرم گفت:  »دانشگاه قبول شده.

بله دخترم! حـق بـا توسـت! امـا «مامان گفت:  »گريه ندارد.
تواند دوري او در شهرستان است. خانم نساجي نمي دانشگاه او

كردن! خيلي بـرايش  روزش شده گريهتحمل كند و كار هر  را
  »ناراحتم!

 ي تن پدر و مادردارد! فرزند، نور چشم و پاره حق«بابا گفت:     

است و تحمل دوري او كار آسـاني نيسـت امـا رفـتن او بـه 
  اي براي پيشرفت و موفقيت و دا، مقدمهـد خـبه امي شهرستان،
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  »ي روشن براي او خواهد بود!آينده

ها را براي خانم ي اين حرفهمه من هم هر روز« مامان گفت:    
كنم اما او كه فرزند ديگري ندارد، بـا رفـتن نساجي تكرار مي

كوچولو از سر سفره بلنـد داداش »بسيار تنها شده است. پسرش
ن حلقـه كـرد، او را بوسـيد و شد، دستانش را دور گردن ماما

م و پسـر رومن مي كه غصه ندارد!جان! اينخوب مامان«گفت: 
يعنـي ديگـر «خواهركوچولو به حالت قهر گفت:  »شوم!او مي
  »ش من نيستي؟دادا

عزيز «بابا دستي به موهاي بلند خواهركوچولو كشيد و گفت:     
رو به مامان كـرد و گفـت:  بعد »بابا! او هميشه داداش توست.

ها را پيش هاد خوبي كرد. هر روز يكي از بچهخانم! پسرم پيشن«
تنهايي درآورند.  بفرست تا يكي دو ساعتي او را از جيخانم نسا

  »هايش كم شود.كمي از غصه شايد به اين ترتيب
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م نشـده بـود كـه خـواهر بـزرگم گفـت: صحبت بابا تمـا    
ردا بعـد از مدرسـه، كار را به من بسپاريد. فريزي اينبرنامه«

رويم و روزهاي بعد هم بقيه كوچولو پيش او ميخودم با داداش
  »ب بايد سري به خانم نساجي بزنند.به ترتي

هاي ، صداي خنـدهفرداي آن روز، وقتي از مدرسه برگشتم    
يد. خانم رسبه گوش مي ي خانم نساجيكوچولو از خانهداداش

خنديد. وقتـي وارد خانـه كرد و مينساجي هم با او بازي مي
رسـه شدم، مامان مثل هميشه شاد بود. تا مرا ديد، از اخبار مد

ي ديگري را ايم خانوادهيد. همه خوشحال بوديم كه توانستهپرس
با كاري كوچك و بدون هزينه شاد كنيم. مامان هم خوشحال بود 

  كند.وقت احساس تنهايي نميو هيچ كه تعداد ما زياد است
  »قاصدك«



 
6

  قرآن

  شناسميك باغ بزرگ مي

  باغي كه در آن بهار پيداست

  سي شاپرك قشنگ، در باغ

  زار پيداستسبزه و سبزهبر 

  هر گوشه و هر كنار اين باغ

  سرشار از عطر شادمانيست

  هاي محمدي در اين باغگل

  هاي بهشت آسمانيستگل

  بزرگ، باغ شاديستاين باغ

  روييده در آن نهال لبخند

  هر برگ و گل و درخت آن هست
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  ي خداوندسرشار ز آيه

  اين باغ بزرگ، هديه دارد

  و ايمان از خوبي و عشق و مهر

  بزرگ، مهربان استاين باغ

  بزرگ، هست قرآناين باغ
  »جعفر ابراهيمي«

  باران شعر

  نام تو را روي درختان

  وقتي نوشتم، بار دادند

  نام تو را از شاخه چيدند

  بردند و به بازار دادند

  نام تو را بر گل نوشتم



 
8

  هر سنگ شد پروانه، پر زد

  پس عطر نامت از دل گل

  سر زدهاي شهر تا كوچه

  نام تو را دادم به يك ابر

  عاشق شد از او شعر باريد

  گفت بايد جاي گندممي

  در خاك، شعرم را بكاريد

  من شعر او را روي كاغذ

  اي كوتاه گفتمبا جمله

  نام تو را دادم به اين شعر

  گفتم ...اوقتي كه بسم
  »مهدي مرداني«



 
9

  غازهمهماني خانم

 دوست ندارد. براي همـين را هاغازه بچهدانستند خانمهمه مي

كسـي اش را به مهماني او نبرد. تنها ها بچهكدام از مهمانهيچ
غازه حرفي نـزد امـا بود. خانم اش را برد، خانم موشهكه بچه

   خم كرد كه خانم موشه تمام مدت ناراحت بود.قدر اخم و تَآن

غازه در را بـاز وقتي خانم آخرين مهمان، خانم همستر بود.    
 تنهايي؟«ا تنها ديد، خوشحال شد و پرسيد: و خانم همستر ر كرد

ينكه خانم همسـتر جـواب قبل از ا »اي؟دختر نازت را نياورده
موشـه خانم«اي ادامـه داد: آهستهبا صداي  غازهبدهد، خانم

ها بچـه اش را آورده. چه سر و صدايي راه انداخته. بيا تو.بچه
ها مزاحم حرف . بچهنيمبزحرف توانيم دو كلمه با هم نباشند، مي

  »شوند.مان ميزدن
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 وارد شد. با همه احوالپرسي كرد و خانم همستر حرفي نزد و    

كـرد موشه ناراحت بود و سعي مي. خانمموشه نشستكنار خانم
ماني هنوز تمـام اش را بگيرد. مهجلوي بازي و سروصداي بچه

د. از موشـه بلنـد شـدنو خانمهمسـتر نشده بـود كـه خانم
وقتـي هـر دو از غازه تشكر كردند و رفتند. نوازي خانممهمان

خيلي بـد كـردم «موشه گفت: د، خانمغازه دور شدنخانه خانم
آوردم، بايـد كجـا آوردم. اما اگر او را با خود نميام را بچه
  »را پيش كي گذاشتي و آمدي؟ اتگذاشتمش؟ ببينم تو بچهمي

جاي جواب، يك همستر كرد اما بههمستر دهانش را باز مخان    
رون پريد و جيغ و داد كنـان گفـت: كوچولو از توي دهانش بي

خانم موشه و دخترش  »از بس اينجا زنداني بودم. خسته شدم«
مستر خنديد و به هه همستر كوچولو نگاه كردند. خانمبا تعجب ب
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ام را بـه مهمـاني راستش من هم مثل تو بچه«موشه گفت: خانم
شـود، او را ا وقتي ديدم خانم غازه ناراحت ميبودم امآورده 

  »شتم بيرون بيايد.داشتم و نگذا ي كنار دهانم نگهتوي كيسه

ستر نگاه كرد. بعد خنديد و همموشه كمي به دهان خانمخانم    
 »فـه نشـد؟خ ؟بودات توي دهانت چي! تمام مدت بچه«گفت: 

 »بـود.ام خيلـي سـر رفتـه حوصـله«همستركوچولو گفـت: 

ي كسـي از اين به بعد به خانـه«گفت:  اشهمستر به بچهخانم
موشـه گفـت: خانم »ه باشد.ها را دوست داشترويم كه بچهمي

ي مهماني به د و براي ادامههمه خنديدن »ي من؟خانهيعني به «
موشه رفتند. چه مهماني خوبي بود! نه كسي اخم مـي خانخانه

  اش سر رفت.كسي حوصلهحت شد و نه كرد، نه كسي نارا
  »فريبا كلهر«
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  عيادت از همسايه

شنيد مگر اينكه بـا فريـاد بـا او شخصي بود كه صدايي را نمي
ي تو بيمار شده همسايه«گفتند. خردمندي به او گفت: مي سخن

مـرد كـر كـه  »او عيادت كنـي. و بستري است. خوب است از
گوش «فت: ت از او عيادت كند، با خود گدانسي خود ميوظيفه

د بلند سخن تواناست و او نيز بر اثر رنجوري نمي من كه سنگين
  »پس چگونه با او صحبت كنم؟ شنومبگويد و صدايش را نمي

اگر من از «حلي به ذهنش رسيد. با خود گفت:  مرد ناشنوا راه    
گويـد: خـوبم. در پاسخ مي بپرسم حالت چطور است؟ حتماً او
غـذا چـه  ا شـكر! اگـر بپرسـم:گويم: خدا رگاه من ميآن
 گـويم:گـاه ميگويد: شـربت يـا آش. آنخوري؟ او ميمي
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گويد: فالن تو كيست؟ مي پرسم: طبيبجانت باد. سپس مينوش
ت. به گويم: قدمش مبارك باشد. او طبيب حاذقي اسمي طبيب.

  »كنم.همين ترتيب، با او صحبت مي

 كنار بيمارش رفت و در ينزد همسايه مرد ناشنوا با اين تدبير،    

بيمار جواب  »حالت چطور است؟«بسترش نشست. از او پرسيد: 
سـپس  »خدا را شكر!«مرد گفت:  »يرم.ماز درد دارم مي«داد: 

بيمار كه ناراحت شده بود گفـت: »خوري؟غذا چه مي«پرسيد: 
طبيب تو «سپس پرسيد:  »جانت باد!نوش«مرد گفت:  »زهرمار.«

قـدمش «مرد ناشـنوا گفـت:  »عزرائيل!«بيمار گفت:  »كيست؟
ايـن مـرد، «مرد بيمار با خود گفـت:  »مبارك باشد، شادباش!

  »شاد است. دشمن من است كه از رنج من و حتي از مرگم
  »منشابوالفضل هادي«
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  استان بوشهر

كشورمان در سواحل نيلگون  هاي جنوبييكي از زيباترين استان
مهربـان  گرم وس، استان بوشهر است كه مردمي خونفارخليج

كس در بوشـهر احسـاس غربـت دارد. به همين دليل، هـيچ
نشينان، مردماني دريادل ها مانند تمام ساحلبوشهريكند. نمي

هزار كيلومتر مربـع وسـعت  23هستند. اين استان كه بيش از 
به  قاحمد، از شرال به خوزستان و كهگيلويه و بويردارد، از شم

هرمزگان و از جنوب و غرب به به  شرقياستان فارس، از جنوب
  بوشهر، شهر بوشهر است. فارس محدود است. مركز استانخليج

بـراي جز تابستان، بهترين جا به استان بوشهر در تمام فصول    
ها هواي مطبوعي دارد امـا در مسافرت است زيرا در اين فصل

 شود. اين گرمام و شرجي ميان، هواي آن بسيار گرفصل تابست
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راحتي قابـل تحمـل به ها،و رطوبت براي ساكنان ساير استان
  نيست.

د از: تنگسـتان، استان بوشهر، نُه شهرستان دارد كـه عبارتنـ    
ي كنگان، گناوه، ديلم و جـم. جزيـره ر،يِّدشتستان، دشتي، دَ

ي بوشهر و زيستگاه آهوان است. قلعهخارك هم جزو شهرستان 
  شرقي اين جزيره قرار دارد.ها در شمالنديهل

  »نيادكتر مهدي چوبينه، كورش اميري«

  هازمان پيدايش ماهي

ميليون سال پيش پديد  500ها حدود خستين ماهيهنگامي كه ن
هـا داشـتند. تين جانوراني بودند كه ستون مهرهنخس آمدند،

امروزي  هايله نداشتند و شبيه نوزاد قورباغهبا ها آرواره ياآن
كه آرواره براي گاز  ها مانند آرانداسپيسبودند. نخستين ماهي



 
16

از گرفتن و جويدن نداشتند، با هورت كشيدن جانـداران ريـز 
  كردند.كف دريا تغذيه مي

متري بود امـا كوسـه دانكلوستيوس، يك جانور بزرگ شش    
بـه نـام ماهيـان  اين هيوالي ترسناك، از گروهي ماهي نبود.

در برابـر  هاي اسـتخواني، سـر آن رابود زيرا صفحه دارزره
  كردند.هاي مهاجمان محافظت ميدندان

 جود داشتند؟ها در دوران پيش از تاريخ وآيا كوسه ماهي

سـال ميليون 400ها حـدود گمان بودند! كوسه ماهيبي هاآن
نخسـتين جـانوران  هـا ازگشتند. آنها ميپيش، در اقيانوس
هاي سـخت ها بودند كـه آرواره و دنـدانداراي ستون مهره
وزي درنده بودند. يك نوع امر ي كوسه ماهيداشتند و اندازه

ها وجود داشت كه در اقيانوس نام استتاكانتوسماهي بهاز كوسه
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ي چتري و سر آن با موهاي دندان مانندي پوشـانده روي باله
  شده بود.

  »رادمهرداد تهرانيان«

  لبخند هولناك

ميليـون  150دوران دايناسورها، يعني بيش از  ها ازكروكوديل
ي ها نيـز گروهـي از تيـرهاند. تمسـاحسال پيش باقي مانده

گونه كروكوديل  14روند. امروزه فقط مي شمارها بهكروكوديل
ر آمريكاي مركزي و و هفت گونه تمساح وجود دارد كه بيشتر د

تان تمسـاح عجيـب در هندوسـشوند. نوعي جنوبي يافت مي
هايي اي بسيار بلند و باريـك و دنـدانكند كه پوزهزندگي مي

هـايش بـه اين جانور با حركت دادن آرواره ميخ مانند دارد.
  گيرد.را مي هاسو، ماهيسو و آناين
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هـا و ين جـانور بيشـتر از سـاير كروكوديلا    تمساح هندي
درت جز براي توليد مثل به نـاست و به وابسته به آب ها،تمساح

صد دندان كوچـك  كند. تمساح هندي بيشتر ازمي آب را ترك
هـاي لغزنـده ها بـراي گـرفتن ماهينوك تيز دارد كه از آن

  كند.استفاده مي

اين جانور زماني بسيار نـادر بـود ولـي     تمساح آمريكايي
شرقي آمريكـا زنـدگي تعدادش زياد شده و در جنوب امروزه

شـته ماننـدي از گياهـان كهنـه ي پكند. تمساح ماده، النهمي
پوسند و توليد مي كند. گياهانگذاري ميتخم سازد و در آنمي

هفته، بچه  9پس از  دارند.ها را گرم نگه ميتخم كنند وگرما مي
  آيند.از تخم بيرون مي هاتمساح

  معمولي هستند و اي ـهها شبيه تمساحاين تمساح    تمساح سياه
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ترين تمسـاح كنند. بزرگمي ي زندگيجنوببيشتر در آمريكاي
شـود. ي آمازون يافت مير طول دارد و در ناحيهمت 5/4سياه،

اين جانور همواره براي استفاده از گوشـت و پوسـتش شـكار 
  شود و اكنون بسيار كمياب شده است.مي

هـا در بسـياري از ايـن كروكوديل    كروكوديل رود نيـل
كنند. كروكوديل رود نيل، مي هاي آبي آفريقا زندگيزيستگاه

راي نوشيدن آب، نزديـك جانوران بزرگ يا پرندگاني را كه ب
سـپس كشد تا غرق شـوند. آيند، به درون آب ميرودخانه مي

  بلعد.كند و ميتكه ميها را تكهآن
  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  سرعت كشتي و گِره

  ل چيزها صورت اـو اتص نـره همان چيزي است كه در بستـگِ
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ها مجهز به وسايل مـدرن در روزگاران قديم، كشتي گيرد.مي
عت نبودند و بـه همـين دليـل، گيري سرامروزي براي اندازه

و آن را  بسـتندبه انتهاي يك طناب دراز مي ي درختي راكُنده
شد و طنـاب را انداختند. كنده روي آب شناور ميبه دريا مي
با  كت كشتي باز شود. سرعت كشتي راگذاشتند تا با حرآزاد مي

  گرفتند.ده طي مدت زماني معين، اندازه ميطول طناب باز ش

هايي با فواصل مسـاوي زده شـد. بعدها بر اين طناب، گره    
يي را كه طـي زمـاني معـين بـه آب هاتعداد گره دريانورد

ت كشتي در مـدت زمـان كار، سرعشمرد و با اينافتاد ميمي
در تعيـين  »گره«به بعد، اصطالح  شد. از آنيمعين مشخص م

سرعت كشتي متداول شد. امروزه سرعت يك گره به معناي يك 
  متر  1852ادل ـعم ايي در ساعت است. مايل درياييـمايل دري
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  مايل خشكي است). يعني كمي بيش از
  »يب، حسين ياسينيلسپيده عند«

  ي طالييكلمه

ها چنـين و پاسخ پرسـش »معلم«ي طاليي ماه مهر، پاسخ كلمه
  مس، عصا، ليوان، مازندران. بود:

براي يافتن آن بايد  حرف است. 7ي طاليي اين ماه داراي كلمه
  ها پاسخ دهيد.به اين پرسش

  كنند.در برابر سرما، از آن استفاده ميبراي حفظ گردن  .1

  هم مصرف غذايي دارد. ي زمستاني كه رُب آنميوه .2

  دانند.سياري از مردم آن را مقدس ميكه بعدد يك رقمي  .3

  جايش روي انگشتر است. .4

  ي زمين.خط فرضي دور كره .5
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  گويند.به نور ماه مي .6

تر از آب و نان شب هم واجـب براي زنده ماندن موجودات، .7
  است.

  »ها در ماه بعد باشيدمنتظر پاسخ«

  معماچيستان و 

ست و قسـمت ان اكدام كلمه است كه قسمت اولش در خودم* 
  است. ها، جوهر مرددومش به قول قديمي

ند. فصل بهار براي شترمرغي تصميم گرفته به وطنش پرواز ك* 
  تر است يا پاييز؟بازگشتش مناسب

 دو عدد هست كه هر كدام، به اندازه خودشان نقطه دارنـد.* 

  آن دو عدد كدامند؟

  نفر ايد. شما از ي دو شركت كردهابقهـفرض كنيد در يك مس* 
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  گيريد. حاال نفر چندم هستيد؟دوم سبقت مي

نفر آخر سـبقت بگيريـد، نفـر  اگر شما در همان مسابقه، از *
  چندم خواهيد شد؟

  »ها را در پايان نشريه بخوانيدپاسخ«

  با من شاد باش!

  به فرمانده پادگان خبر دادند پدر يكي از سربازانش مـرده
بـرو بـه «گفـت:  واست. فرمانده، گروهبان را احضار كـرد 
ي خبـر بـده كـه اميرخاني خبر بده كه پدرش مرده اما طور

گروهبان  »اصول نظامي را هم رعايت كن. ناراحت نشود و ضمناً
م از شما كـه پـدرش هر كدا« :سربازان را به صف كرد و گفت

نيامد. گروهبـان  كسي جلو »امروز مرده، يك قدم بيايد جلو!
  اطاعت نكردي،  ز دستور مافوقسرباز اميرخاني! چون ا «:  گفت
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  »يك هفته بازداشتي.

 اگر اين درخت كـاج «رفتند. اولي: دو نفر در پارك راه مي
 »؟گفـتبه مـن چـه مي كنيتوانست حرف بزند، فكر ميمي

  »مي گفت من درخت بلوطم نه كاج! به تو«دومي: 

  بيماري به درمانگاه رفت تا آمپول بزند. پرستار وقتي ديـد
 سيلينپني بار چه زماني آخرين«است گفت:  سيلينپني آمپولش

زد و بيمار غش كرد.  پرستار آمپول را »!روزدي«بيمار:  »زديد؟
بانيت گفـت: بعد از آنكه حالش را جا آوردند، پرستار با عصـ

خوب ديـروز  بله!«بيمار:  »سيلين زدي؟مگر نگفتي ديروز پني«
  »هم همين جوري شدم.

 12شد و ديد روي آن نوشته: ظرفيت،  وريك نفر سوار آسانس 

  »كنم؟ده نفر ديگر را از كجا پيدا اي بابا، حاال من ياز«نفر! گفت: 
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 او  از »خدايا! مرا نيـامرز.«گفت: كرد و مييك نفر دعا مي
دارم «گفــت:  »كنــي؟مي طــور دعــاچــرا اين«پرســيدند: 

  »كنم.نفسي ميشكسته

  پاسخ معما و چيستان

 خودكار.  

 كند.رمرغ پرواز نميشت  

 .پنج و شش  

 گيريد و نفر دوماو را مي اگر از نفر دوم سبقت بگيريد، جاي 

  خواهيد بود.

 تر باشيد، خوب شما نفر آخر هستيد و از اگر از نفر آخر عقب
 خواهيد سبقت بگيريد.دتان ميخو



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


