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  درس بخشش

ي ما همـراه در! قرار بود خانوادهما د تا روزيك روز مانده بو
 ي مادربزرگ برويم. برنامه اين بود كهها به خانهها و داييهخال

بزرگ ها بـه ديـدن مـادرشب بعد هم به اتفاق عموها و عمـه
  ديگرمان برويم.

اي كوچك اما پر از عشـق را بـه دور از هر كدام از ما هديه    
م كه كسي از آن آگاه چشم بقيه تهيه كرده بوديم و اصرار داشتي

ي مادربزرگ از ماشـين وقتي جلوي خانهنشود تا وقتش برسد. 
 پريديم تا زودتر بتـوانيممي شديم، مثل اسفند باال و پايين پياده

  و او را خوشحال كنيم. ي خود را به مادربزرگ بدهيمهديه

و  ها باال رفتيم، متوجه شديم كه برادروقتي در باز شد و از پله    
ن خـواهر و بـرو ببـي«بزرگم نيامدند باال. مامان گفت: واهر خ
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وقتي برگشتم پايين و در را بـاز كـردم،  »برادرت كجا رفتند؟
كوچولـو ادر بزرگم مشغول صحبت با دو دخترديدم خواهر و بر
چند بسته  آن دو دختر، چند شاخه گل و ديگري هستند. يكي از

  دستمال در دست داشتند.

ها آن »شما كالس چندم هستيد؟«دو پرسيد: خواهرم از آن     
ما پول نداريم بـه مدرسـه «پايين انداختند و گفتند:  سرشان را

كنيـد؟ پـدر و چرا شما دستفروشي مي«برادرم گفت:  »برويم.
پدر ما از دنيا رفته «تر گفت: دختر بزرگ »؟مادرتان كجا هستند

كنم از يتواند كار كند. خواهش مـاست و نمي و مادرمان بيمار
چكي، دل مادرمان را ي كويد كنيد تا شايد بتوانيم با هديهما خر

  »خوشحال كنيم.

  هايشان را به ديهـدرم نگاهي به هم انداختند و هخواهر و برا    
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ها مادرتـان را خوشـحال اين با«دو دختر دادند و گفتند:  آن
كار كنيم خودمان  خواهيمما مي«تر گفت: دختر كوچك» كنيد!

ت: برادرم گف »ها براي مادرتان است!هديه بخريم. اين هديه و
ها قابل شما و براي مادربزرگ داريم. اين ي ديگرما چند هديه«

  »مادرتان را ندارد.

اطـراف مـادربزرگ جمـع شـدند و  ي فاميـلوقتي همه    
ايسـتاده و  ايا دادند، خواهر و برادرم در گوشهر هايشانهديه

اند. نتوانستم سكوت كـنم و اي نياوردهديهشرمنده بودند كه ه
ماجرا را براي همه تعريف كردم. مادر دست آن دو را گرفت و 

چشـم مـن مادرجان! اين دو نور«پيش مادربزرگ برد و گفت: 
 »به شـما و بـه مـن دادنـد! درسـت اسـت؟بهترين هديه را 

ريخـت، آن دو را دربزرگ كه از شدت خوشحالي اشـك ميما
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ي ما از اين دو گـل عزيـزم، درس البته! همه«بوسيد و گفت: 
تيد؟ هاي من! چرا ناراحت هسقند و عسل بخشش را ياد گرفتيم!

 هاي شما دو نفر، دل يك مـادرمن خوشحالم كه امشب با هديه

  »شود.بيمار شاد مي

ها هم خواهر و ترها، بزرگبعد با دست و جيغ و شادي ما بچه    
پي تشويق كردند و بابابزرگ هم به ردهاي پيبرادرم را با بوسه

د. عنوان عيـدي و جـايزه داهها مقداري پـول بـدوي آن هر
  مادران مهربان، روزتان مبارك!

  »دكصقا«

  ايگيسوان نقره

  بزرگ پيرممادر

  مويي سفيد دارد
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  بر لب هميشه لبخند

  در دل اميد دارد

  گيسوي مثل برف و

  رويي چو ماه دارد

  ي لبانشبر گوشه

  ه داردخالي سيا

  بزرگم امروزمادر

  بر موي خود حنا بست

  اش راهر تار نقره

  ي طال بستيك اليه

  گرديده رنگ مويش

  چون آفتاب تابان
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  ي اودر چشم خسته

  شادي شده نمايان

  »دهكرديمهري طهماسبي«

  شهر ما

  شهر ما شهر بدي نيست

  مردمانش مهربانند

  گرممردماني خوب و خون

  كه به فكر ديگرانند

  صبح هر روز آفتابش

  رود از كوه باالمي

  پاشد به شادينور مي

  هم اينجا و آنجاباز



 
8

  جيك هر درختشجيك

  پيش گنجشكان قشنگ است

  باغشتوي دست كوچه

  رنگ استهاي رنگغنچه

  دم هست و گرچه گاهي دود

  و غم هست گرچه گاهي اشك

  بر لبان مردم شهر

  شعر خوب خنده هم هست

  »فريدون سراج«

  سماندو خرس در آ

ارهاي هانس، جواني تنومند، مهربان و فعال بود. او از انجام ك
   توانست برابر با دوازده نفر كار كند.شد و ميمفيد خوشحال مي
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اي كه هـانس در آنجـا ك روز دو خرس نر و ماده به دهكدهي
از اهـالي  ايعـده كرد، حمله كردند. كدخـدا وگي ميدزن

  دند و از او كمك خواستند.ي هانس آمدهكده با شتاب به خانه

ها آنجا بودند و باعث وحشت هانس فوري به محلي كه خرس    
تـر طرف خرس نر كـه بزرگشده بودند رفت. هانس به نپيرز
طرف آسـمان و بـه خيز برداشت. آن را گرفت، تاب داد بود،

آسمان به  طرف خرس ماده رفت و آن را نيزپرتاب كرد. بعد به
نر بـود، تر از خرسه خيلي كوچكدّماسپرتاب كرد. چون خر

ه را از دّنر، پرواز خرس مـاخرس نر پرتاب شد.باالتر از خرس
دن او انجام كنار خود ديد ولي نتوانست كاري براي متوقف كر

  »توانم پيشت بيايم! تو بيا اينجا!من نمي«دهد. فقط فرياد زد: 

  و سعي گردند ان ميـرس در آسمـان، اين دو خـزماز آن    
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هميشـه بـا  شناسـان كـهكنند پيش هم برگردنـد. ستارهمي
و  بـزرگبيننند، آن دو را خرساي خود آن دو را ميهدوربين
  نامند.كوچك ميخرس

  »محمد شمس«

  گاو سفيد

زاري زنـدگي در سـبزه گاو سياه، سفيد و سـرخروزگاري سه
زنـدگي را بـا  ها شاد و همدل بودند و روزهايآن كردند.مي
زار، شـيري خانـه در نزديكي سـبزه كردند.وشي سپري ميخ

كار كند و شكم خود را از داشت كه آرزو داشت اين گاوها را ش
شد، زار نزديك ميبار كه به سبزها سير كند ولي هرهگوشت آن

كـاري از شـير  ايسـتادند وي هـم ميشانه به شانه گاوآن سه
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اي خوردن گاوها از را بر وقت اميد خودآمد اما شير هيچبرنمي
  داد و منتظر بود تا روزي به آرزويش برسد.دست نمي

حـال، زار دور شد. در اينزنان از سبزهگاو سفيد، قدم روزي    
هـاي سـرخ و سـياه نزديـك شـد و گفـت: شير كمي به گاو

جـايي «گاو سـياه گفـت:  »ها، دوست شما كجا رفته؟همسايه«
خواهي بـداني چرا مي« گاو سرخ پرسيد: »گردد.نرفته، برمي

دانيـد بـراي اينكـه نمي«شـير گفـت:  »دوست ما كجا رفته؟
گاوها پرسيدند:  »اي سختي در انتظار شما و من است!روزهچه

  »سختي؟ مگر چه شده؟ روزهايچه«

هاست كه ما در اينجا سال«شير يال خود را تكان داد و گفت:     
ها را به پاي آدم از امروز ولي گاو سفيد ،زندگي آرامي داريم

زار يعنـي ها به اين سـبزهآدم كند. آمدنزار باز مياين سبزه
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 »چه بايد كرد؟«گاو سرخ پرسيد:  »ها.ها و بدبختيدن سختيآم

اي براي آن پيدا گر كارها را به من بسپاريد، چارها«شير گفت: 
هـا بـه با رفت و آمد گاو سفيد، پاي آدم كنم. پيش از آنكهمي

  »دارم.برمي از شود، من او را از مياناينجا ب

گاوها قبول كردند و حرفي نزدند. گـاو سـفيد، خنـدان و     
گوش  و ار برگشت. او با ديدن دوستانش سرزبه سبزه خوشحال

زار، مرگ در كمين او ي سبزهدانست در گوشهتكان داد اما نمي
 دفعه، شـير ازرق بود كه يكودش غخ افكار نشسته است. او در

 جانش را گرفت. گاوهاي سرخ و سياه طرف او پريد واي بهگوشه

را نگـاه كردنـد و هـيچ  شـانيقهم ايستادند و كشته شدن رف
  نگفتند.

  گاو به سرش زد  چند روزي گذشت. شير دوباره هوس خوردن    
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گاو ديگـري را از ميـان بـردارد. اي گشت تا و دنبال راه تازه
زار دور ردن علف، كمي از سـبزهدنبال خوبهگاو سياه  روزآن

همسايه! ديدي با «خود را به گاو سرخ رساند و گفت: شد. شير، 
حاال هـم  ما چه زندگي آرام و خوبي داشتيم؟ رفتن گاو سفيد،

و سـياه. تر است تا گـاي گاو سرخ نزديكبدان كه شير به طايفه
 ي گاو سياه، ميان ماول ؛شيران است يگاو سرخ از تيره و طايفه

بـراي چـه ايـن حـرف را «گاو سرخ پرسـيد:  »جايي ندارد.
  »زني؟مي

گـاو  »خواستم از تو براي كاري اجازه بگيرم!مي«شير گفت:     
شير خيلـي آرام گفـت:  »اجازه براي چه كاري؟« گفت: رخس
از راه رسيد، جانش را خواهم اجازه بدهي، وقتي گاو سياه مي«

زار چقدر براي ما زيبا زهخواهي ديد كه اين سب وقتبگيرم. آن
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حرفـي نـزد و نشـان داد كـه بـه  سرخگاو »شود.و آرام مي
جا خبـر از همـهسياه راضي است. گاو سياه بي گاو شدنكشته

وشحالي پا بر زمـين كوبيـد. او آمد، سر و دم تكان داد و از خ
اوسـت چـون دانست اين شادي، آخرين شادماني زندگي نمي

  طرف او پريد و جانش را گرفت.هاي بشير ناگهان از گوشه

گاو سرخ هم ايستاد، نگاه كرد و دم برنيـاورد. چنـد روزي     
گذشت. شير دوباره گرسنه شد و هواي خوردن گوشت گاو بـه 

آنكه از چيزي بترسـد، زد. اين بود كه با خيال راحت بي سرش
گاو سرخ كه فهميده بود، شير بـا چـه  طرف گاو سرخ رفت.به

كاري نكرد يچنيرنگ و فريبي دوستانش را از سر راه برداشته، ه
خـواهم تـو را از اينكـه مي« از جا تكان نخورد. شير گفت: و

كشيد و گفـت:  او سرخ با حسرت آهگ »ناراحت نيستي؟ بخورم،
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گاو سفيد را  باشم؟ من آن روز كشته شدم كه براي چه ناراحت«
نوا را هـم از گاو سرخ حمله كرد و آن حيوان بي شير به »تي!كش

  ميان برداشت.

اگر بر اثر حيله و نيرنگ دشمن، ميان دوستان كسي اخـتالف     
ي و پريشـاني زيـان ببينـد، ايـن بيفتد و او از اين دودسـتگ

ز كشته شدم كه من آن رو«شود: المثل حكايت حال او ميضرب
  »گاو سفيد را كشتي!

  »ميركيانيمحمد «

  پوست چيست؟

بندي در طبيعت است كـه ترين مواد بستهپوست، يكي از عالي
خود جا داده است. هاي داخلي بدن را در ها و اندامسلولتمام 

  ي شود و به اندازهنمي آساني دچار پوسيدگيضد آب است و به
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تـرل و در شود. پوست، حرارت بـدن را كنالزم باز يا جمع مي
كند. هزاران عصب كه انتهايشـان بدن كمك ميعرق كردن به 

س درد و گرمـا و در پوست است، ما را قادر به لمس اشيا، احسا
  كنند.سرما مي

ي خارجي هاي متعددي تشكيل شده است. اليهپوست از اليه    
هاي تازه كـه با سلول هاي مرده است، دائماًكه قشري از سلول
پوست بدن جز در كـف  شود.كنند، تعويض ميزير آن رشد مي
قدر ريـز شيده شده است. بيشتر اين موها آندست و پا از مو پو
. پوست مثل يك ها را ديدتوان آنبين ميذره هستند كه فقط با

و شما را از وضـعيت  ابتدايي عمل كرده يدهندهسيستم هشدار
احتمالي را بـه شـما هشـدار  كند و خطرهايمحيط آگاه مي

  دهد.مي
  »ليب و حسين ياسينيسپيده عند«
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  زمان ساخت شهر بوشهر

نـام آن  دهنـد وساساني نسبت ميشهر را به اردشيرساخت بو
بوده است. بعدها نام ايـن  »رام اردشير يا بوخت اردشير«ابتدا 
تغيير كرد. زماني كه نادرشـاه افشـار بـراي  »ريشهر«به  شهر

از داشـت، ابـومحيري، پسـر به محل مناسبي ني ساخت كشتي
سيس باشي، ناوگان نادرشاه را در ريشهر تأخان ناخداناصرخشي

قدر رونق پيدا كرد كـه رقيـب كرد. پس از مدتي اين بندر آن
ديه و قاجاريـه، بوشـهر ي زندر دوره بندر بصره در عراق شد.

هاي اخير هم اولـين ترين بنادر ايران بود. در ساليكي از مهم
  اين شهر ساخته شد. مناطق ساحلي در نيروگاه اتمي برق ايران

مده است كـه بوشـهر در زمـان در بعضي مدارك تاريخي آ    
شد. بوشـهر از مي به معني درخشان ناميده »نليا« ها،عيالمي
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كساني بود  دوران باستان عالوه بر مردمان بومي، محل زندگي
ز جملـه آفريقـا بـه آنجـا مهـاجرت كه از ساير نقاط جهان ا

ي افشـاريه آن مربـوط بـه دوره ما اوج شكوفاييكردند امي
ها جنوب ايران را اشغال كردنـد، بـه است. زماني كه انگليسي

ايران است كـه در  زيادي شد. بوشهر اولين شهر اين شهر توجه
  آن روزنامه چاپ شده است.

ر بناهـاي قـديمي در بوشـه    در بوشهر، كجاها را ببينـيم؟
لشـن و عمـارت ملـك، عمـارت گ مانند ؛بسياري وجود دارد

ستان تاريخي شغاب، مربوط بـه در گور رئيس.ي حاجمجموعه
كشـف  هايي با استخوان مردگانخمره ي باستاني عيالم،دوره

ها، مردگـان دهد كه عيالميها نشان ميشده است. اين خمره
   كردند.مي گذاشتند و دفنرا در خمره مي خود
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در شـمال  هايي است كههاي قديمي بوشهر، شبيه خانهخانه    
گويند. در مي »هاي عيالميخانه«ها سوريه وجود دارد و به آن

دشتي و ي بهبهاني، محله هاي قديمي زيادي مانندبوشهر، محله
ها محل زندگي كساني است كه از كوتي وجود دارد. اين محله

   اند.دهدشت به بوشهر مهاجرت كرده بهبهان يا

ساختمان كمپاني هند  كوتي در زبان هندي به معني قلعه است.
ي كـوتي قـرار در محله شبيه قلعه ساخته شده است، شرقي كه

  دارد.

  »نياورش اميريمهدي چوبينه، ك«

  هاي زير آببال

ها، اسـكلتي مانند كوسـه هاماهيهاي چهارگوش و لقمهماهي
هـاي پهـن ند. شايد ماهي چهارگوش شبيه ماهيغضروفي دار
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متفاوت هستند. ماهي  اهي كامالًبرسد ولي اين دو نوع م نظربه
كـه مـاهي كنـد در حاليدهد و شـنا ميمي پهن به پهلو تكيه

حال، بدن هـر دو اينكند. با مي چهارگوش روي شكمش تكيه
كننـد، پهـن دليل اينكه در كف دريا زندگي مينوع ماهي، به

  است.

 شان شناهاي بزرگهاي چهارگوش با حركت دادن بالهماهي    

نوع ماهي چهـارگوش از جملـه مـاهي  320 د. تقريباًكننمي
 ماهي وجود دارد. اكثر اينماهي و گيتارماهي، اره، لقمهردايي

ها، هـا، صـدفحلزون ها شكارچي هسـتند و بيشـتر ازماهي
يابند، ها و جانوران مشابهي كه در كف دريا ميكپور، كرمماهي

  كنند.تغذيه مي

  اي هاي سينهها بالهاين ماهي    خالدار ماهي چهارگوشعقاب



 
21

ها هنگام شنا كردن در نزديكي بزرگ و بال مانندي دارند. آن
مـاهي رسند. نوزادان ايـن نظر ميها بهشبيه عقاب سطح آب

چهارگوش در شكمش از تخم هاي مانند چند نوع ديگر از ماهي
 هـاي كوچـك متولـدصورت ماهيسپس به آيند وبيرون مي

  شوند.مي

  »مهرزاده مينانژاد ه ابراهمي وصديق«

  ها پادار شدند!ماهي

كرد ها رشد نهاي برخي از ماهيها سال قبل، فقط ششميليون
وران ـخستين جانـها به نآن هايشان به پا تبديل شد وبلكه باله

زميني تبديل شدند. نخستين جانوران چهارپـا، آكانتوسـتگا و 
هـا يد آمدنـد. آنميليون سال پيش پد 370حدود  ايكتيوسگا،
  توانستند روي مي اما دندگذرانت خود را در آب ميـبيشتر وق
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  خشكي بخزند.

داد دوزيستان بودند. دوزيستان آكانتوستگا و ايكتيوسگا، اج    
 هايشـان را در آبانند در خشكي زندگي كنند امـا تخمتومي

گذارند. ديپلوكالوس، يكي از نخستين دوزيستان عجيب بـا مي
در زير آب زندگي  به شكل بومرنگ بود. اين جانور بيشترسري 
  شكافت.سر پهنش آب را مي كرد ومي

  »رادمهرداد تهرانيان«

  ي طالييهكلم

ها: ايـالم، بود با اين پاسخ »ايران «يي ديماهي طالپاسخ كلمه
  يخ، ريشه، ارگ، نسيم.

 ماهاي شدهيد تا دو كلمه از پاسخ پرسش پاسخ 7ماه بايد به اين

  درست شود.
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  عدد يك رقمي كه پاسخ منفيست. .1

  دوران بين كودكي و جواني. .2

پيغمبري كه براي هدايت قوم عاد از طرف خداوند مبعـوث  .3
  شد.

  استاني كه مركز آن شهر زاهدان است. .4

  حفظ كند و فاش نكند. كسي كه اسرار ديگران را .5

  ترين حيوان خزنده.معروف .6

  پول كاغذي. .7

  امعم

  شوند.شروع مي »ان«سه ميوه را نام ببريد كه با * 

در خياباني بدون چراغ روشنايي، چند اتومبيل با سرعت باال * 
ركت بودند و فردي سياهپوسـت بـا هاي خاموش در حچراغ و
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كرد. دون احساس خطر از خيابان عبور ميشلوار مشكي بوكت
  چگونه ممكن است؟

شـود، نسـان شـروع ميا نام عضوي از بـدن اعددي كه ب* 
  چيست؟

  اگر دو سيب از سه سيب برداريد، چند سيب داريد؟* 

جز سفندهايش بهتمام گو گوسفند زنده داشت،دامداري هفده* 
  نه تا مردند. چند گوسفند زنده برايش باقي ماند؟

آن كشـته شـدند.  مسـافر 50هواپيمايي سـقوط كـرد و * 
  در كجا دفن كردند؟ بازماندگان را

  »ها در پايان نشريهپاسخ«

  خندان باش!

  :د يكي ـخواهيم، نميـايو آوردهـم سال نـتقوي«فروشنده  
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ام هنوز سالم سال گذشته نه، متشكرم! تقويم«مشتري:  »بخريد؟
  »است.

  :خواستي پس مي«دومي:  »باز كه از كوره در رفتي؟«اولي
  »همانجا بمانم و بسوزم!

  :ر يا هزار نفر هـيچ فرقـي نفبراي من، جنگ با يك «اولي
است،  خيلي ساده«اولي:  »چطور ممكن است؟«دومي:  »ندارد.

  »كنم!چون در هر دو صورت فرار مي

  :كه همه گوشـتخوار باشـند. هفت تا حيوان نام ببر«معلم« 

  »چهارتا شير، سه تا ببر.«شاگرد: 

  :خريـدار: »بله.«فروشنده:  »آقا، صابون داريد؟«خريدار 

  »كيلو پنير به من بدهيد.تان را با آن بشوييد و نيمستد لطفاً«
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  پاسخ معما

 انار، انگور، انجير  

  اين اتفاق در روز افتاده است و در روز نياز به روشن كـردن
  چراغ خودروها نيست.

 شود.ه با پا كه عضو بدن است، شروع ميپانزد  

 .همان دو سيب  

 نُه گوسفند  

 به  كنند زيرا آنها از حادثه، جان سالميها را دفن نمبازمانده
  اند.در برده




