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  از شادي دوستان، شاديم!

 شد. وقتـيمانده بود و روز پدر هم نزديك ميچند روز به عيد 

با شور و هيجـان  از مدرسه، تعطيل شديم، هنگام بيرون آمدن
پدر خريده بوديم صـحبت  هايي كه براي روزبراي هم از هديه

ضـيح هـاي عيدشـان توي لباسكرديم. بعضي هم در بارهمي
  دادند.مي

ا بين ما نبودنـد. هچندتا از بچهوقتي از مدرسه خارج شديم،     
بـه او لقـب خبرنگـار افتخـاري  هاي كالسشيرواني كه بچه

چه شـده اسـت!  اند، با سرعت به مدرسه برگشت تا ببيندداده
 يمبدان يمخواستمي و يمردپيچ كسؤال فرداي آن روز، همه او را

  ده است!ماجرا از چه قرار بو

  ا ـه بعد از اينكه شمري نبود. چند دقيقـخب«شيرواني گفت:      
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پرسيد: يكي  »د.آمدن ها هم از مدرسه بيروني بچهرفتيد، بقيه
 »ناقص است! بـراي چـه ديرتـر آمدنـد؟ خبرنگار! خبرت«

تـا  به دفتر احضـار شـده بودنـد ظاهراً«شيرواني پاسخ داد: 
  »ها داده شود.ه آنب هايشاني درستذكراتي در باره

هـا بـاال پچشـد. پچ ما دور شيرواني اين را گفت و سريع از    
همه مطمئن بودند كه شيرواني چيـزي را از مـا  گرفت. تقريباً
هر آن روز هم تعداد ديگري اما آن خبر چه بود؟ ظ مخفي كرده

كـه بـيش از  بار، حـاجتيها به دفتر احضار شدند. ايناز بچه
ماند و  ي كنجكاو است، در حياطرّي خبرهاي ساندازه در باره

 هايي كـهبچه«به ما داد. او گفت:  خبر كامل را فرداي آن روز

توانـد از كار افتاده اسـت و نمي پدر ندارند يا پدرشان بيمار و
مدرسـه، لبـاس عيـد و روند و مسئوالن كند، به دفتر ميكار 

  »دهند.ها ميهدايايي به آن
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ها! بچـه«است، گفـت:  »خردمند كالس« محتشمي كه لقبش    
رف نزنيـد حـ ي اين موضوع، با كسيدر باره كنمخواهش مي

آموزان در جمـع معرفـي گونه دانشزيرا مدرسه نخواسته اين
م كه گويا چيزي از ايـن شوند. پس ما هم بايد طوري رفتار كني

  »ين دوستان عزيزمان شرمنده نشوند.دانيم تا اموضوع نمي

م از چند روز فهميـدي دام از ما حرفي نزديم ولي بعدكهيچ    
اند. همـه از كار نيك مشاركت داشـتهما در اين يوالدين همه

عيد شاد هستند و لباس و كفش نو دارند، مان شباينكه دوستان
  كرديم!لحظه شماري مي خوشحال بوديم و براي رسيدن سال نو

  »قاصدك«

  درختكاري

  من يه درخت هستم

  بز هستمبلند و س
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  تو خاك، ريشه دارم

  رو شاخه، ميوه دارم

  كنم هوا راپاك مي

  كنم شما راشاد مي

  اگر تو ماه اسفند

  تو يك نهال بكاري

  بينيسال ديگه مي

  كه يك درخت داري
  »دهكرديمهري طهماسبي«

  نونو، لباسكفش

  گربهحال بچهخوش به

  پرد باال و پايينمي

  پا برهنه توي كوچه
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  ماشين رفته روي سقف

  بازيكند هِي خاكمي

  با كُتِ نرم و سفيدش

  خورد ده تا خوراكيمي

  با لباس روز عيدش

  من ولي در خانه هستم

  كفش نو دارم به پايم

  مادرم ممنوع كرده

  كوچه رفتن را برايم
  »زادهسعيده موسوي«

  بخاري

  پزمواي كه دارم مي

  از دست اين بخاري
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  آخه بابا خريده

  بخاريِ ديواري

  داغِ داغه حسابي

  هايي دارهچه شعله

  خيال كنم خودش هم

  كالفه شد بيچاره

  بابا مياد با دقت

  چرخونه يه اهرممي

  جوييبراي صرفه

  با همكاريِ مردم

  بخاريه آروم شد

  تابيكنه بينمي



 
8

  با گرماي مناسب

  هاي آبيبا شعله
  »آزاده آشيان«

  خاطر يك دستمالبه

 در بازار قيطريه كـار ي خرازيگويند جواني در يك مغازهمي

م گرفتـه د نبود اما تصميبل كرد. اين جوان، هيچ فن و هنريمي
كفايتي او هنري و بياش با آنكه از بيبود ازدواج كند. خانواده

به نـامزدي پسرشـان  خبر داشتند، دختري را انتخاب كردند و
  درآوردند.

اش را بـه آن جـوان وزي از روزها، صاحب مغازه، مغازهر    
ساعتي، نـامزد  سپرد و خودش براي كاري بيرون رفت. پس از

ها و مغـازه آمـد و وقتـي چشـمش بـه پارچـهآن جوان به 
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هاي زيبايي كه در قفسه بود افتاد، از جـوان خواسـت دستمال
ايـن «گفـت:  ها را بـه او بدهـد.جوانآن دسـتمال يكي از
وان ج قدر اصرار كرد تااما دختر آن »ها مال من نيست.دستمال

را به او داد. دختـر خوشـحال و  هاقبول كرد و دوتا از دستمال
  خندان بيرون رفت.

اين چه كاري بود كـه كـردم. وقتـي «جوان با خود گفت:     
بـه او بـدهم؟ اگـر بگـويم  يابصاحب مغازه برگردد، چه جو

يم گـم خواهد و اگر بگـوام، پولش را ميفروختهها را دستمال
تـا اينكـه  ؛او خيلي فكـر كـرد »بدهم.شده، بايد تاوانش را 

انجام تصميم گرفت براي اينكه كسي بويي از مـاجرا نبـرد، سر
  مغازه را آتش بزند.

  غازه زده را وسط مغازه گذاشت و در ماو يك تكه زغالِ آتش      
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ها سـرايت كم آتش به تمام پارچهرا بست و به خانه برگشت. كم
د. دقايقي بعد، تمـام منتقل شهاي ديگر به مغازه جااز آن كرد و
 ، در آتش فرو رفت. آتشي كه آن جوان نادان روشن كرد،بازار

ي بقيـه بـه ي خـرازي ومغـازه بـه زيان زيادي و سبب ضرر
 ي مـردم، موضـوع دسـتمال وداران شد. بعدها همـهمغازه

  زدن قيطريه را فهميدند اما ديگر سودي نداشت.آتش

تجربگي ا و هوس يا از روي كمي از روي هووقتي كس    كاربرد
دسـت آوردن شود يا بـراي بهمي يازيان عده و ناداني، سبب

ارزش، كاري كند كـه ضـرر بزرگـي بـه يك چيز كم بها و بي
كار المثل را در مورد او بـهديگران برسد، اين ضرب خودش و

 آتـشاي را به ال، قيطريهـر يك دستمـخاطبه«برند كه: مي

  »كشد.مي



 
11

ي بازار بزرگي كه در دو طرف آن مغازه باشد راسته    هقيطري
ايـن نـوع  نـوزهگ در ابتدا و انتهاي آن باشـد. دو درِ بزر و

بازارهاي قديمي، در بسياري از شهرهاي ايران مثـل تهـران، 
  تبريز، شيراز و اصفهان وجود دارد.

  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«

  دكتر نوال

كـرد كـه بـه در شهر زندگي مي يك فرد روستايي روزگاري
كـرد. روزي يـك ها حسادت ميه دكترها و وكيلفّگي مرزند
كردند، براي دست لباس سياه كه وكال به تن ميگيس و يككاله

ب كـرد كـه روي آن خود خريد و تابلويي در محل كارش نص
  »داند.چيز را مي همهكتر نوال، مردي كه د«نوشته شده بود: 
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گذشت، تـابلو را كوتاهي، مردي كه از آنجا ميمدت  بعد از    
داند، پس بايد را مي اگر او همه چيز«با خوشحالي گفت:  ديد و
بـه همـين دليـل،  »چه كسي پول مرا دزديـده اسـت. بداند
رد. موقـع اش دعـوت كـصرف شام به خانه نوال را برايدكتر

نوال گذاشت. دكتر روي ميز ها راصرف شام، پيشخدمت بشقاب
 البته منظور او اين بـود كـه اولـين »اش.اين از اولي« گفت:

  ي پذيرايي انجام شد.مرحله

ي فكر كرد دكتـر متوجـه پيشخدمت كه يكي از دزدها بود،    
داند. با ترس ي او ميست و همه چيز را در بارهدزدي او شده ا

ود، گفت: به آشپزخانه رفت و به پيشخدمت دوم كه دومين دزد ب
  »رايي با تو.ي پذيبقيه«

  اين هم از «وال گفت: ـنرفت، دكترپيشخدمت دوم تا به اتاق       



 
13

او كه خيلي ترسيده بود، با عجله به آشپزخانه برگشت.  »دومي.
ل دزديده شده را پو كمي بعد، هر دو پيشخدمت تصميم گرفتند

بزرگـي بـه  خانه به پاس اين كمك، پاداشبرگردانند. صاحب
  دكتر داد.

  »محمد شمس«

  تواني!نمي

خداونـد كـرد و گفـت:  رو به درگاه (ع)روزي حضرت داوود
شكر آن را  هاي تو براي من چقدر است تاخدايا! ارزش نعمت«
است  هاي من بر تو بسيارنعمت«خداوند فرمود:  »جاي آورم؟به

را در  تسفَنَاشي. اكنون ها بي آنهمه تواني شكرگزارو تو نمي
  »دار.نگه سينه

  قدر كه نزديك آن ؛حبس كرد حضرت، نفسش را در سينه نآ     
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اگـر «ين لحظه، جبرئيل نازل شد و گفت: بود هالك شود. در ا
ا بتواني آن را بده ت موّسدنيا را به تو بدهند و بگويند يكي همه

بلـه، «گفـت:  (ع)داوود »دهـي؟نفس بكشي، آيـا آن را مي
 »را بخواهند، چـه؟گر نيمي از دنيا ا« جبرئيل گفت: »دهم!مي

ي دنيا را اگر همه«جبرئيل پرسيد:  »دهم.مي«گفت:  (ع)داوود
 »دهي؟ازه دهند نفس بكشي، آيا آن را مياز تو بخواهند تا اج

  »دهم!، ميهبل«گفت:  (ع)داوود

هزار روز، بيسـتدر شـبانه حاال توجه كن كه«جبرئيل گفت:     
هاي خداسـت. دهند كه هر يك، نعمتي از نعمتنفس به تو مي

نـاتواني خـودت از شـكر واقعـي  يخوب نگاه كن تا متوجه
ي تواني شكر همهي پروردگار بشوي. پس بدان كه نميهانعمت

كه اين، همينجا بياوري. بنابرطور كه بايد، بهها را آناين نعمت
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را اشي و سپاسش گويي، شكر خـدا هاي خداوند ببه ياد نعمت
  »اي.جا آوردهبه

  »منشفضل هاديلابوا«

  به ديدن شهرهاي بوشهر

ديدن كنيـد.  »گوردختر«توانيد از در شهرستان دشتستان، مي
اين مقبره، شبيه آرامگاه كورش است. به همين دليـل، مـردم 
عقيده دارند اينجا آرامگاه دختر يا خواهر كورش اسـت. ايـن 

ي منطقـه و در كـازرون-آرامگاه در شرق جـاده برازجـان
  ارم قرار دارد.تنگ

كيلـومتري برازجـان،  12در  سياه يا كاخ كورش،كاخ سنگ    
ديگر جاهـاي ديـدني  از ي هخامنشيان است.مربوط به دوره
گرم خانيـك، ي آبگرم دالكي، چشمهي آبدشتستان، چشمه
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غـار  خنـدق و تلسمي، تـل مرو، تل تل ي باستاني توز،منطقه
  ت.خانه اسچهل

تان بوشهر است. در اين شهر، ترين شهرستان اسكنگان، جنوبي    
ي نصوري، بسيار ديـدني اسـت. رم ميانلو و قلعهگي آبچشمه

در نگان قرار دارد. بني كعسلويهجنوبي، در ميدان گازي پارس
كيلومتري كنگان، نزديـك  40تاريخي سيراف هم در گذشته در 

  بندر طاهري قرار داشته است.

ــا ــاوه    وهگن ــتان گن ــامزاده مي در شهرس ــد از ام تواني
 كلوتل مناره و آتشكده بابا ه، تل گنبد،لّعلي، تاالب حبنسليمان

كـوچكي از مـردم شهرسـتان گنـاوه بـه ديدن كنيد. گروه 
هايي هستند نسل پرتغالي شود ازمعروفند و گفته مي »افكاري«

  ي خارك سكونت داشتند.كه در جزيره
  »نيا، كورش اميريمهدي چوبينه«
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  ماهيگيتارماهي و لقمه

ماهي چهارگوش  اين ماهي، شكلي بين    ماهي آتالنتيكگيتار
هاي چهارگوش بلنـدتر و اش از اغلب ماهيو كوسه دارد و جثه

گرم هاي رسد. گيتارماهي آتالنتيك در آبنظر ميبه ترباريك
اين مـاهي تـا طـول  شود.سواحل آمريكاي شمالي يافت مي

و پهـنش  هاي قـويكنـد و بـا دنـدانسانتيمتر رشد مي70
  خورد.كند و ميخرد ميها را ها و حلزونخرچنگ

پيكر و قوي است غول اين ماهي، جانوري    ماهي معموليلقمه
بدنش حـدود دو متـر و متر طول دارد و پهناي  7/2يباًكه تقر

را  هاها انواع طعمهكيلوگرم است. اين ماهي 110وزنش بيش از 
هـاي ها نـه تنهـا ماهيكند. آندر هر عمقي از آب شكار مي
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هـاي چهـارگوش، آب بلكه سـاير ماهي كوچك نزديك سطح
ها و ماهيو همچنين گربـه هاماهيهاي كوچك مانند ارهكوسه

  كنند.ها را نيز شكار ميخرچنگ

كمك خار اين ماهي با     خاردار رنگماهي چهارگوش آبي
تواند نيش بزند. سـم ايـن مـاهي، دُمش مي بسيار تيز نزديك

اسـت. مـاهي چهـارگوش آبـي تـا  دردناك و حتي كشنده
نور بسيار خطرناك است زيرا كند. اين جارشد مي متر5/1طول

نوس هند و اقيانوس آرام پنهان سواحل تفريحيِ اقيا هايدر شن
  شود.مي

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  ترميم استخوان شكسته

  اي ـهكند؟ استخوانان شكسته، چگونه خود را ترميم مياستخو
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 تر از همه، استخوان قلم است كه زانو راد و قويبدن، قوي هستن

كيلوگرم  1600كند. اين استخوان، تحمل متصل ميبه قوزك پا 
شكند. شكسـتگي د! با وجود اين، استخوان گاهي ميرا دار بار

از يـك نقطـه  گر اسـتخواناستخوان، انواع گوناگون دارد. ا
و  بشكند، شكستگي ساده است. وقتي استخوان شكسته، ماهيچه

  ب است.كّو بيرون بزند، شكستگي از نوع مر پوست را پاره كند

هاي خوني اطراف آن نيز قطـع با شكستن استخوان، شريان    
كنـد، خـون در محـل ها خـونريزي ميشوند. اين شريانمي

 شـود. سـپسيـن لختـه سـفت ميو ا شودشكستگي لخته مي

هاي محل شكستگي، شروع به سـاختن بافـت ترميمـي سلول
گيرد. روز، استخواني نرم و تازه شكل ميپس از چند  كنند ومي
كم سفت اين استخوان نرم كه كمماه بعد، محل شكستگي با يك
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اي شـود. در دورهپر شده و ترميم استخوان كامل مي شود،مي
كنـد، پزشـك اطـراف محـل مي ترميم كه استخوان خود را

تا استخوان تكـان  گيردشكستگي را با گچي مخصوص قالب مي
  نخورد.

  »سپيده عندليب، حسين ياسيني«

  اي به بزرگي پرندهحشره

هـاي بسيار بزرگ بود كه در ميان جنگل مگانورا يك سنجاقك
هـاي كرد. پهنـاي بالمي سنگ پروازي زغالدر دوره باتالقي
هايي مثـل حشـره رسـيد.سـانتيمتر مي 60بـه  شاگسترده
  ها نخستين جانوران پرواز كننده بودند.سنجاقك

سـنگي كـه امـروز بيشـتر زغال    سنگ از كجا آمد؟زغال
تـاريخ پديـد  هاي پيش ازي جنگلماندهسوزانيم، از باقيمي
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 ميليـون سـال پـيش، 290تا  355از  هاآمده است. آن جنگل

 »سـنگي زغالدوره«را  ودنـد. ايـن دورهزمين را پوشانده ب

ي در دوره »مـوسكالب«نام آسايي بـهنامند. گياهان غولمي
كشيده بودند و برخـي از هاي گرم، قد روي باتالق سنگزغال
دند يعني به بلندي يـك سـاختمان كررشد مي متر 40ها تا آن
  شدند.طبقه مي15

 روه جديدخزندگان، گ    خزندگان چه زمان پديدار شدند؟

سـنگ از دوزيسـتان زغال يجانوران بودند كه در پايان دوره
نخستين جـانوران  پديد آمدند. خزندگاني مثل هايلونوموس،

مناطق خشـك بـا آب انـدك، زنـدگي  چهارپا بودند كه در
  كردند.مي

  »رادمهرداد تهرانيان«
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  معما

  فرق عينك و تفنگ چيست؟* 

  گويند؟به فرد سرشناس چه مي* 

گرفـت.  19ي ولي نمره ي امال نوشت، همه را غلت نوشتعل* 
  چرا؟

سواري هست كه در اين مسابقه، جايزه را ي اسبيك مسابقه* 
نجـام كه مسابقه ا كار كنيمدهند كه آخر شود. چهمي به اسبي

كس حاضـر نيسـت از جـايش شود زيرا در حالت عادي، هيچ
  حركت كند.

  ي طالييكلمه

ها بـه و پاسخ پرسش »سرماننه«ه بهمن، ي طاليي ماپاسخ كلمه
  ان، ـلوچستـستان و بـود، سيـاين ترتيب بود: نُه، نوجواني، ه



 
23

  رازدار، مار، اسكناس.

  ها:ز دو كلمه تشكيل شده با اين پرسشي طاليي اين ماه، اكلمه

  هاي سال كه ابتداي نام دو استان كشور است.يكي از ماه .1

  شود.ها بلند ميو مانند آن از سوختن چوب، كاغذ، نفت .2

  ود.جَمي اي كه كاغذ و چوب راحشره .3

آخـرش بيايـد، پـدر  »الف«اگر يك به معني در است اما  .4
  شود.مي

  نقاش، آن را الزم دارد. .5

  شود.در حمام استفاده مي نام حيواني كه بر عكسش .6

  دوتا نيست. .7
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  خوش خنده

  :ب چپ شلوارت بكنـي و مسعود، اگر دستت را در جي«معلم
توماني بيرون بياوري، بعـد دسـتت را در يك اسكناس دوهزار

ديگـر  تومانيراست شلوارت بكني و يك اسكناس دوهزارجيب 
نكـه مـن اي«مسعود:  »گيري؟اي ميبيرون بياوري، چه نتيجه

  »ام.شلوار كس ديگري را پوشيده

 از  رفـت.با دست راه مي مردي در خيابان، پسري را ديد كه
چون به پدرم قول «پسر:  »روي؟چرا با دست راه مي« او پرسيد:

  »ون نگذارم.دادم پايم را از خانه بير

  :مـادربزرگ:  »زنيـد؟عينك مي مادربزرگ! شما چرا«بچه
تر نشان چيزها را بزرگ هايم بهتر ببيند. عينكبراي اينكه چشم«
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مـن  خواهيد بهمي كنم وقتيپس خواهش مي«بچه:  »دهد.مي
  »تان را بزنيد.شيريني بدهيد، عينك

  :يكي »د؟گاو چندتا استخوان دار داندها! كي ميبچه«معلم 

  »داند!ي ما مياجازه آقا! قصاب سر كوچه«از شاگردان گفت: 

 هـا بودنـد و بـاالي سرشـان بقال ها هم مثلاي كاش معلم
  »شود.نمي گرفتهدرس داده شده، پس«نوشتند: مي

  :تر است يـا كشـور ما نزديك ي ماه بهبگو ببينم كُره«معلم
 »ي چـي؟بـرا«معلـم:  »ي مـاه.كـره«آموز: دانش »چين؟

اما كشور چـين  توان ماه را ديداز اينجا مي چون«آموز: دانش
  »را نه.

  :ي كوچـك كـه كشـيديد، بچه چرا براي دندان اين«مادر
قتي دكتـر ! وببين خانم«منشي:  »خواهيد؟تومان مي هزار150
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ها يد، از بس جيغ زد، دوتا از مشـتريكشدندان اين بچه را مي
 ا روي همـهاب آنـمراه حسـه راري شدند كه حساب شماـف

  »هزار تومان. 150شود، مي

  پاسخ معما

 بينند اما با تفنـگ ابتـدا هـدف رازننند و ميعينك را مي 

  زنند.بينند، بعد ميمي

 آرايشگر  

 ي غلـط را كلمـه »همه را غلـط نوشـت«ي علي در جمله
  غلت نوشت. اشتباهي

 هايشان را با هم عوض كنند.ارها اسبسوارك 




