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  رمضانيهاي هديه

 يممدارس هنوز باز نشده بود و از تعطيلي طوالني خسته شده بود

 ي اقوام برويم نه خبري از رفتن بهزيرا نه اجازه داشتيم به خانه

مـا ي ماه رمضان آغاز شده بود و دل همـهپارك و سينما بود. 
هاي هـاي سـالها و ميهمانيگرفته بود زيرا خاطرات افطاري

رفتنـد. هـر سـاعت كـه مدنـد و ميآگذشته در ذهن ما مي
هاي ي ماه رمضـان سـالشت، يكي از ما چيزي در بارهگذمي

پس كِي «زدن كه: كرديم به نقگفت و همه شروع ميگذشته مي
تـا  ؟دارداز سر ما و مردم جهان برمي اين بيماري كرونا دست

شود؟ چـرا؟ مان مدارس باز ميكي بايد در خانه بمانيم؟ چه ز
  »چرا؟

  واس ما را از ـدار، حهاي خندهكرد با جوابمامان سعي مي     
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بـار هاي مـا اينع پرت كند كه بابا آمد. سيل پرسشاين موضو
روي سر بابا فرود آمد اما او همه را ساكت كرد تا مطلب مهمي 

تـاريخ شـروع  نجكاو بوديم بدانيم چه شده؟ حتماًرا بگويد. ك
براي بيمـاري درسـت  دوباره درس اعالم شده! شايد واكسني

  شده؟ شايد هم!

قبـل  هايسـال ن عزيزم! به ياد داريد كهفرزندا«: بابا گفت   
هايي را بـراي ي محـل هديـهرمضـان، اهـالهميشه در ماه

دليل تعطيلـي كردند! امسـال بـههاي ضعيف تهيه ميخانواده
ي گيري از گسترش بيماري كرونا، عدهطوالني نوروز براي پيش

  »اند.مد خود را از دست دادهآدم شغل و درزيادي از مر

ن باباها هم پول جون! يعني حاال ايبابا«كوچولو گفت: خواهر    
بلـه «بابـا گفـت:  »هايشان خوراكي بخرند؟ندارند براي بچه
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يعني امسال بايد ايـن «من پرسيدم:  »طور است!دخترم! همين
امـان م »ها اضافه شـوند؟جمع هديه گيرنده ها هم بهخانواده

بـه  بله ولي مثل گذشته با حفظ آبرو و احترام آنـان و«گفت: 
ان نشكند چون كودكان اين هايششكلي كه دل اين باباها و بچه

كالسي شما هستند و دوسـت ندارنـد كسـي از ها همخانواده
  »خبر شود و چيزي بگويد. شان باالتمشك

زيـرا  كردن هستيمي كمكبابا! ما آماده«برادر بزرگم گفت:     
البته! با «ا گفت: باب »س تعطيل است و وقت بيشتري داريم.مدار
حتي بـا مـن و «كوچولو گفت: داداش »ي شما كار داريم!همه

حتي با شما پسر و دختر گلم كه «مامان گفت:  »خواهركوچولو؟
صبرانه منتظر بوديم وظايف هريك از بي »ايد!ديگر بزرگ شده

  ما تعيين شود.
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نه بيرون رفت و وقتي برگشت، مقدار زيادي مـواد بابا از خا    
كار بهداشتي همراه آورد. همه دست به غذايي، شكالت و لوازم

هاي كـرد و در كيسـهيم. يكي برنج و حبوبـات را وزن ميشد
بست. نفر سـوم، ها را ميريخت. ديگري در كيسهپالستيكي مي
ه توجـقدر سرگرم بوديم كه مكرد. خالصه آنمي شكالت تقسيم

بندي بسـته شويم. وقتي كارنشديم، به زمان افطار نزديك مي
سفره را بيندازيـد كـه صـداي «هدايا تمام شد، مامان گفت: 

  »هايتان را شنيدم.قاروقور دل

ايم! وقتي با ايم و چقدر گرسنه شدهتازه يادمان افتاد كه روزه    
 كـردمپهن كرديم، فكـر مي ي زيباي افطار راكمك هم سفره

هـا ترها هستم زيرا در يـك كـار خـوب آنبزرگ ديگر جزو
 خـدا«در اين فكر بودم كه مامـان گفـت:  ام.شاركت كردهم
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دارد و  كه به فكر همسايگان خـود هسـتند دوسـت را كساني
تان خيلـي كارهاي خوبدليل اين همه شما را به مطمئن هستم
  »دوست دارد!

  »قاصدك«

  بهار

  فصل بهار است و زمين پر شده

  از چمن و نسترن و ياسمن

  چلچله از راه دراز آمده

  تا بشود بيتي از اين شعر من

  سبز شده پيرهن بيدها

  كرده زمين سبزه و گل بر تنش

  رودشاپركي بال زنان مي
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  قرمز و آبي شده پيراهنش

  ي خورشيد شده مثل گلچهره

  تازه و آبي شده است آسمان

  پرندچند كبوتر به هوا مي

  كمانگيننسوي پل رنگيِ ر

  باز كن آن پنجره را رو به باغ

  گوش مرا پر كن از آهنگ گل

  ي پروانه كنچشم مرا خانه

  تا دل من پر شود از رنگ گل

  هاي گنجشكرسد از النهمي

  ي زندگيزمزمه و همهمه

  باز كن آن پنجره را باز كن
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  ي زندگيرو به بهار و همه
  »جعفر ابراهيمي«

  جُمك، برگ خزونجُم

  ك، برگ خزونجُمجُم

  نه، خزان نيست، ببين

  هاي بهاراز نفس

  چون بهشت است زمين

  مادرش زينب خاتون

  مادرم، مادرِ من

  آفتابيست كه هست

  اش بر سر منسايه

  دِ كمندداره قگيس
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  نه، بگو خرمن مِهر

  چون كه پرورد مرا

  خوب بر دامنِ مهر

  كرَاز كمند، بلندتَ

  كارش به كمند!مو چه

  ستتر اگرچه كوتاه

  عمر او باد، بلند!

  كرَتَمِشكي ،قبَاز شَ

  موي او، گرچه سياه

  دل او هست سفيد

  نه در آن بد، نه گناه
  »محمود كيانوش«
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  باصفا شد خانه

  تا بهار آمد باز

  سال نو شد آغاز

  از نثار باران

  ها جوشيدندچشمه

  نمَدر دل دشت و دَ

  ها روييدندسبزه

  بر سر هر شاخه

  ها خنديدندغنچه

  ها از شوقشاپرك

  روي گل بوسيدند

  ها در باغزنبورك
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  شهد گل نوشيدند

  شاد شد پروانه

  باصفا شد خانه
  »دهكرديمهري طهماسبي«

  ي پر از طالكوزه

هـاي جالـب و هاي قديم، پادشاهي بود كـه حكايتدر زمان
طرافيان شاه هر شب براي او خيلي دوست داشت. ا آور راتعجب
هـا لـذت دنـد و شـاه از آنكرتعريف مي هاي خوبيحكايت

ها برايش تكراري كرد حكايت برد. يك روز پادشاه احساسمي
 آوريتعجـبو  شده است. فكر كرد كه ديگر حكايـت جالـب

كـه  هـاييه برايش تعريـف كننـد. موضـوع حكايتنمانده ك
پا افتـاده و  كردند، تكراري و اغلب پيشاطرافيانش تعريف مي
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داد در همه جا اعالم كنند، اگـر  اين، دستورمعمولي بود. بنابر
كسي بتواند حكايتي تعريف كند كه پادشاه آن را نشنيده باشد و 

ا باور نكند، پادشاه يك موضوع حكايت طوري باشد كه او آن ر
  ي طال به آن فرد خواهد داد.كيسه سكه

نار كشور، پيش شاه آمدند ك زودي مردم زيادي از گوشه وبه    
اطر داشتند، تعريف كردند اما را كه در خهاي جالبي و حكايت

ها براي شاه جالب و باور نكردني نبـود تـا يك از حكايتهيچ
ي خيلي بـزرگ پيرزني به قصر آمد كه يك كوزه آنكه يك روز

همراه داشت. نگهبانان او را پيش پادشاه بردند تا حكـايتش را 
  تعريف كند.

 پدر من با پدر تواي سلطان! «پيرزن وقتي شاه را ديد، گفت:    

اما پدر تـو مرد ثروتمندي بود  از قديم دوست بوده است. پدرم
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پيرزن عصباني شـده بـود،  هايپادشاه كه از حرف »فقير بود.
ي حكايـت، سـاكت ادامه خواست حرفي بزند اما براي شنيدن

  ماند.

سالمت باشند! روزي پدرم به  بله، سلطان«پيرزن ادامه داد:     
رگ را پر از طال كرد و به پدر تو قـرض داد تـا ي بزاين كوزه

ن پدرت ثروتمند شد، طالهاي او را پس بدهد اما پدر تو اي وقتي
 پير شدند و مردند. حاال كه تو هاكار را نكرد تا اينكه هردوي آن

تـا  امام، آمـدهفقير و بيچـاره مرد ثروتمندي هستي و من هم
  »قرض پدرم را از تو پس بگيرم.

 ه كه تا اين لحظه دندان روي جگر گذاشته بود و حرفپادشا    

 هرگز! من اين موضوع را بـاور«شيد: زد، يكدفعه فرياد كنمي

كنم. اگر تمام طالهاي اين مملكت را جمع كنند و توي اين نمي
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 وقـتپر نخواهد شد. در ضمن، پدرم هيچ كوزه بريزند، باز هم

  »حرفي نزده است. ي اين موضوع با مندر باره

اشكالي ندارد. حاال كـه حكايـت مـرا بـاور «پيرزن گفت:     
پادشاه به ياد قولي  »ي مرا بده.ايزهنكردي، پس لطف كن و ج

 اي بـه او زدههقّو تازه فهميد كه پيرزن چه ُح كه داده بود افتاد

 ايدستور داد كيسه طور كه قول داده بود،است. آن وقت همان

  د.هاي طال به پيرزن بدهناز سكه
  »محمد شمس«

  ربَانگشت انگشت مَ

مرد پولداري از راه فروش نفت، ثروت كالن اندوخته بود و بـه 
آوري مال داشت، همواره به غالم خود حرصي كه در گرد دليل

ابه را دور موقع خريد نفت، هر دو انگشـت سـبّ كردگوشزد مي
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نفت بيشتري گرفته شود و برعكس، در وقـت  پيمانه بگذارد، تا
به  آن، دو انگشت را درون پيمانه بگذارد تا نفت كمتري فروختن

  مردم داده شود.

داد مي نسبت به كيفر اين خيانت و نتايج شوم آن هشدار غالم    
 امـا آن »كنـدارباب! مال حرام به كسي وفا نمي«گفت: و مي

تـو را بـه ايـن «گفت: مي گرفت ومرد، سخن او را نشنيده مي
  »دستور مرا اجرا كن!تو  «كارها چهفضولي

گونه گذشت تا روزي مرد ثروتمند شنيد كه زماني دراز به اين    
اي بهاي فراوان دارد. او تصـميم گرفـت از راه در منطقه نفت

دريا، مقدار زيادي نفت به آن ناحيه ببرد. هزار بشكه نفت خريد 
و بار كشتي كرد. وقتي حركت كردند و ميان دريـا رسـيدند، 
ناگاه باد شديد شروع به وزيدن كرد و كشتي را به شـدت بـه 
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زنـد و تالطم انداخت. ناخدا فرمان داد بارها را بـه دريـا بري
  كشتي را سبك كنند تا جان مسافران را نجات دهند.

يكي به دريا انداخت. هاي نفت را يكيآن مرد از ترس، بشكه    
اه كـردن اربـاب در اين هنگام، غالم فرصت يافت و براي آگـ

تا بشـكه بشـكه  رَبَشت انگشت مارباب! انگ«خود، به طنز گفت: 
  »نريزي!

  »منشابوالفضل هادي«

  ها در بوشهرينزبان و آي

و بيشتر ها ساكن هستند ها، لرها و بهبهانيدر استان بوشهر، عرب
كنند. برخي از هاي محلي صحبت ميمردم اين استان، به لهجه

و عسلويه، عربي صـحبت  ، بندر كنگان»شيف«ي اهالي جزيره
  كنند.مي
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، از »طلب باران«و  »آفتاب خواهي«    هاي مردم بوشهرآيين
هاي مردم استان بوشهر است كه اولي بـراي تمـام جمله آيين

شـود. مي شدن باران و دومي بـراي باريـدن بـاران انجـام
خواهي (بند آمدن باران): به همان اندازه كـه بـارش آفتاب

هم سبب زياد باريدن آن  باران براي مناطق گرم ضروري است،
هـايي شود. در نتيجـه، مـردم بـه روشجاري شدن سيل مي

ا از جـاري شـدن سـيل و شوند تمي آمدن بارانبندخواستار 
نظور، مُهري را كه هايشان در امان بمانند. به اين مويراني خانه

رند بـا گذارند و عقيده داخوانند، زير باران ميبا آن نماز مي
آيد. همچنـين آرد و و بند مي شودكار، باران شرمنده مياين

 پاشند تا بارانمي مقدس هستند، روي زمين بارانينمك را كه 

   زنند و وقتي سرخ شد،ها هم چوبي را آتش ميبند بيايد. بعضي
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  گردانند.زير باران مي

هاي طلب بـاران از آيين »تكوتك«مراسم     آيين طلب باران
 آرد بيزاند، ندهپوشا شب هنگام، دو نفر كه صورت خود را است.

كوبند و بـه در گيرند و با ريگ به آن ميدست ميبه يا الكي را
تكِ خـوردن ريـگ بـه الـك، روند. با صداي تكمي هاخانه

هد. دد و به آن دو نفر، قند يا چاي ميآيمي خانه دمِ درصاحب
 ؛برنـدمي كنند، به امـامزادهآن دو، چيزهايي را كه جمع مي

كار تا سه شب ادامه دارد. نوشند. اينمي كنند وچاي درست مي
  بارد.ان ميد از سه شب، باره دارند بعمردم عقيد

  »نيامهدي چوبينه، كورش اميري«

  شستن دست قبل از غذا

  هايمان را بشوييم؟ هواي اطراف ما پر چرا بايد پيش از غذا دست
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هايي اسـت ويروس و قارچ از ميكروب و يا بهتر بگوييم باكتري،
هـا ها نيسـت. بيشـتر آنه چشم غير مسلح قادر به ديدن آنك

سودمند هم هسـتند امـا تند و برخي حتي براي ما ضرر هسبي
تواننـد بـا مي هاها خطرناكند. آنها و ويروسبعضي ميكروب
از اين  هاي بدن، عفونت ايجاد كنند. چون برخيتغذيه از بافت

ست شما جـا هاي خطرناك در همين لحظه نيز روي دميكروب
هايتان را غـذا دسـت اند، بايد پـيش از خـوردنخوش كرده

  شوييد.ب

ضـدعفوني  ها ازطور معمول، براي كشتن ميكروبامروزه به    
ها از اين مـواد بـراي كنيم. در بيمارستاناستفاده ميها كننده

ما هميشه چنين نبوده است. تـا شود احفظ بهداشت استفاده مي
هـايي شد كه ميكروباورشان نمينوزدهم ميالدي، مردم ب قرن
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پيش از عمـل  باشد. پزشكان حتي شاننامرئي در محيط اطراف
ليستر، يكـي از شستند! لُردشان را نميجراحي بيمار نيز دست

شـان زدهم، كشف كرد كه اگر پزشكان دستپزشكان در قرن نو
ز بيماران دچار عفونت حـين عمـل را بشويند، تعداد كمتري ا

  شوند.مي

 وادهاي او را باور كردند و استفاده از متدريج مردم حرفبه    

  سراسر جهان رايج شد. هايكننده در بيمارستاندعفونيض
  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«

  هاانواع كوسه

 متر طـول دارد، 6 اين كوسه كه تقريباً    ي سفيد بزرگكوسه

هاي گرم ي شكارچي است. اين جانور در آبترين كوسهبزرگ
  روي آن  وسفيد نيست  امًالـكند، بدن اين كوسه كشنا مي جهان
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  اي است.رنگ خاكستري يا قهوهبه

تـرين مـاهي جهـان اسـت. بزرگ اين كوسه،    نهنگكوسه
كند و با زيادي آب را وارد دهان بزرگش مي نهنگ مقداركوسه
هاي مخصوصي كه دارد، جـانوران كوچـك و گياهـان آبشش
  خورد.و ميكند آبكش مي دهانشدر آب را در  شناور

كند هاي گرم زندگي ميين كوسه در آبا    آبيرنگيكوسه
هاي كناري بلندي ي آبيرنگ، بالهطول دارد. كوسهمتر  7/3و 

 »اسـتومري«و  »هرينگ«هاي سطح آب مانند دارد و از ماهي

  كند.تغذيه مي

اي اين كوسه كه بـه رنـگ قهـوه     هاي شنيي دماغهكوسه
ي و آب است، در نواحي اسـتوايهاي زير روشن و همرنگ شن

هاي شـني، شـناگر ي دماغهشود. كوسهيم يافتاستوايي نيمه
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مانـد و حركت ميعي است ولي گاهي اوقات روي آب بيسري
ب حركت هايش براي گرفتن اكسيژن آهاي آبششفقط ماهيچه

  كند.مي
  »قه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصدي«

  خزندگان فرمانروا

بودنـد. نخسـتين رها خزندگان فرمـانروا، نياكـان دايناسـو
كردنـد امـا حـدود مي پا حركـتودسـت خزندگان، چهـار

 »يوپار كريـا« ميليون سال پيش، خزندگان فرمانروا مانند240

كـه  هنگامي ويژهبا دو پاي عقب خود بدوند به دتوانايي داشتن
  كردند.يك خوراك خوشمزه را دنبال مي

ورها چـه يابند دايناسدرمي هايي كه دانشمندانيكي از راه    
هاي هاسـت. فسـيلآن خوردند، بررسي فسيل مدفوعمي چيز
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اند امـا شـده گـذاريگونه دايناسور يافتـه و نام 800بيش از 
دو برابر اين  كمكنند ممكن است فسيل دستمي دانشمندان فكر

  ميزان، براي پيدا كردن مانده باشد.

 ميليون سـال 230شده حدود  نخستين دايناسورهاي شناخته    

ن سال پيش ميليو 65ها حدود پديدار شدند و آخرين آنپيش 
 ميليون 165از ميان رفتند. بنابراين، بايد بدانيد كه دايناسورها 

 165هاي دايناسورها در مدت ي گونهسال فرمانروا بودند. همه

ي زمـين پديـد آمدنـد از ميليون سال زندگي خود روي كره
ي بوقلمون بوده تـا ازهكه گوشتخواري به اند »پسوگناتوسكم«

ي بـه انـدازه كه »براكيوزوروس«نام به آساييخوار غولگياه
هاي بلنـدترين درختـان را هكافي بلند بود تا بتواند سرشـاخ

  »رادمهرداد تهرانيان«                بخورد.
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  ي طالييكلمه

  ها:بود با اين پاسخ »شكوفه«ي طاليي فروردين، پاسخ كلمه

  ، هند.شاد، كيك، وصله، فومن

  ها:پرسش با اين داردي طاليي اين ماه هم پنج حرف كلمه

نام آن كشـور ايران كه هم ي شرقيواحد پول كشور همسايه .1
  است.

به داشـتن آن بسـيار معـروف  سنگ قيمتي كه شهر نيشابور .2
  است.

  است. (س)زهراي پاك و يكي از القاب حضرت فاطمهبه معن .3

  كه غذاي پرندگان است. هاي ريز چهار حرفيدانه .4

  متضاد درشت است. .5
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  بخند تا بخنديم!

  :ي وَكُـر«آموز: دانش »بگو ببينم ماه چه شكلي است؟«معلم
خيلي «آموز: دانش »داني كروي است؟از كجا مي«معلم:  »آقا!

  »بحثي نداريم! خوب، مكعب است آقا، من و شما كه با هم

  :از نـخ.«شـاگرد:  »؟كنندمي لباس را از چه درست«معلم« 

معلـم:  »از نخ.«شاگرد:  »كنند؟نخ را از چه درست مي« معلم:
تا شتر، آن را در خواب « شاگرد: »خورد؟به چه دردي مي پنبه«

  »ببيند.

  :دستي توي كار صنايع«دومي:  »كاره است؟پدرت چه«اولي
دومـي: ؟از  »؟دسـتيجور صنايعچه خوب! چه«اولي:  »است!

خـرج خانـه را  گيرد تـاو آشنا، پول دستي مي دوست و رفيق
  »دربياورد.
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  :خـوردن دارو عنوان جايزه براي به با يك توماني كه«مادر
با پنج ريال آن آبنبات خريدم و « پسر: »به تو دادم، چه كردي؟

  »تا دارويم را بخورد. پنج ريال ديگر را به علي دادم

  :دم نـه ولـي خو«دومي:  »راضي هستي؟ از ماشينت«اولي
  »خيلي راضي است. مكانيكم

  :شوند و (ها) جمع بسته نمي ها با (ان)بعضي از كلمه«معلم
اال يكي از شـما مثـال شود دروس. حمثل درس كه جمعش مي

آقا اجازه! مثل خـرس كـه جمـع آن «احمد:  »ديگري بزند.
  »شود خروس!مي

 اي را روشـن يت سـوختهكبركرد، چوباي سعي ميديوانه
كبريت خراب باباجان! شايد چوب«ند. ديوانه دوم به او گفت: ك

دقيقه پيش، روشنش كـنه بابا! من همين ي«ديوانه اول:  »است.
 »كرده بودم!




