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  صدتا سالم!

ها بشـري! ايـن سالم به شما ياران عزيز بچه سالم، سالم، صدتا
يـك  خاصي دارد! اگر گفتيد؟ ي شما ويژگيشماره از ماهنامه

  گويم.دقيقه فكر كنيد! بعد خودم مي

سال و چهارماه پيش يعني صدماه قبـل، وقت تمام شد! هشت    
دوسـتاني كـه اولـين چاپ شد.  بشريهااولين شماره از بچه

ي متوسطه را خواندند، اكنون در دورههاي اين ماهنامه شماره
تر ي بشري مخصوص نابينايان بزرگكنند و ماهنامهتحصيل مي

  خوانند.را مي

دانستيد كه دوستان زيـادي در ايـن مـدت زحمـت آيا مي    
عر، داسـتان، مطالـب علمـي، بشري بـا شـهاتا بچه كشيدند
انسـان، زمـين و آسـمان، حيوانـات و  از بدنهايي دانستني
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گياهان، چيستان و معما، اطالعات عمـومي مفيـد و طنزهـاي 
  بخش تهيه و به شما تقديم شود؟شادي

كودك، اجازه دادند شعرها  اي از شاعران و نويسندگانعده     
نام كنيم. مادري مهربـان بـهآنان را در نشريه چاپ  و مطالب

تخاب مطالب مفيـد و آموزنـده، زحمـات براي ان پرنده ايران
نام محمـد داشتني و عزيـز بـهقاي دوستيك آ زيادي كشيد.

حسيني، هر ماه مجله را با دقت خواند و اشتباهات آن را به مـا 
  يادآوري كرد تا اصالح شود.

بـراي  خانم منظم و دقيقي به نام الهه ثابتي، كارهاي زيادي    
ها ارسال ماهنامه از طريق ن آنتريماهنامه انجام داد كه ساده

ها! خوب اسـت بدانيـد بود. بچهكامپيوتر براي وزارت ارشاد 
نامه يا ماهنامه يـا بوعات چه روزنامه باشند، چه هفتهي مطهمه
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بايد براي وزارت ارشاد ارسال  فصلنامه، بعد از انتشار هر شماره
ثـابتي تمـام جلـدهاي  شوند. يك آقاي باذوق بـه نـام وحيـد

  به زيبايي طراحي كره است. بشري از زمان تولد تا كنون راهابچه

ها را هر ماه با صبر و حوصـله، ماهنامـه آقاي حسين يوسفي    
هاي مهربان هـم تان پست كرد. پستچيبندي و برايبسته چاپ،

انـد. د و مژده دادند كه مجله را آوردهي شما را زدنزنگ خانه
سال شما وسنهم كنم! دوستراستي يادم رفت از قاصدك تشكر 

را بـراي  ي خودو آموزنده يرينرات شطاخكه هر ماه، يكي از 
  ما و شما تعريف كرد.

ريـف نكنـد تـا اش را تعبته اين ماه از او خواستيم خاطرهال    
بشري را با صدها سالم و تشـكر، هاي بچهبتوانيم صدمين شماره

دست هم دادند به زيادي دست گلباران كنيم. خالصه اينكه افراد
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ها بشري هم شاد شويد و بچه هاي خندان، با خواندنتا شما گل
  ياد بگيريد. مفيدي هم چيزهاي

نازنين است كه در تماس بـا  تشكر آخر هم از پدر و مادرهاي    
 گيـرپي دفتر مجله، شما را مشترك ماهنامه كردنـد و هميشـه

ن عزيز نابينـا و سد. شما دوستاموقع بري شما بهبودند تا مجله
دانم چگونه از شـما نمي بيناي من هم كه جاي خود داريد وكم

  فقط يك خواهش كوچك از شما دارم. تشكر كنم.

گاهي با دفتر ماهنامه تماس بگيريد و بگوييد كـدام بخـش     
نشريه را بيشتر دوست داريد، كدام مفيدتر است و چه مطـالبي 

ست داريد بـه نشـريه دو ها بشري خالي است ودر بچه جايش
باشـيد، همـه  ي خودتانافه شود. وقتي شما همراه ماهنامهاض

شـاد  كشـند،ي خوبي كه براي اين مجله زحمت ميترهابزرگ
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 كنند.را براي بهتر شدن مطالب بيشتر ميشوند و تالش خود مي

  هميشه سالم، شاد و موفق باشيد!

  بيرق باشكوه زمين

  اي كه آباديِ اين جهاني

  بختيسبزجان، سبز سبزتن،

  تو حرفيست در بادجان ما بي

  ي جان مايي، درختيچشمه

  بيرق باشكوه زميني

  سبز و شاداب در اهتزازي

  راستي دلكش و دلگشايي

  انگيز و هم دلنوازيهم دل

  ستادر بهاران كه دنيا بهشت
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  قاصدِ سبزپوش بهشتي

  بار و لُختيدر زمستان كه بي

  ه زشتيرّنه گدايي، نه يك ذ

  ل گرما كه آمد دوبارهفص

  دست و دلباز و دامن گشايي

  هايتيوهبا فراوانيِ م

  دريغ خداييي بيسفره
  »محمود كيانوش«

  بهترين نگاه

  خداي من! خداي مهربان من!

  ببخش حرف تازه بر زبان من

  ام دوباره جان بدهبه شعر مرده
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  به من هواي تازه را نشان بده

  بكار در دلم گل بهار را

  سار رابريز چشمهو در دلم 

  به من صداي باغ را نشان بده

  به من غم كالغ را نشان بده

  شبي نگاه ماه را به من بده

  و بهترين نگاه را به من بده

  شبي بيا به قلب من از آسمان

  و تا نماز صبح، پيش من بمان
  »جعفر ابراهيمي«

  مادربزرگ

  مادربزرگِ من
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  چون غنچه زيبا بود

  ه،مّاو مادر ع

  ا بودعمو و باب

  گاهي براي من

  گفتاي ميهصّاو ق

  اش پنديهصّهر ق

  شيرين و گويا بود

  افسوس! ديگر نيست

  او در ميان ما

  اش غمگيناز دوري

  ه، عمو، بابامّع

  من هم دلم تنگ است
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  اش امروزاز دوري

  هستم به ياد او

  هر لحظه و هر روز
  »دهكرديمهري طهماسبي«

  چرا شكرگزاري؟

هم شكرگزار باشي و هـم ناراحـت يـا  توانيتو به سختي مي
توجه كردن بـه  كند.خوب مي عصباني. شكرگزاري، حال تو را

توانـد مي افتد،كي كه داريم يا براي ما اتفاق ميچيزهاي كوچ
كننده را به روز شاد، يا يك شام ساده را به جشني يك روزِ كسل

  جذاب تبديل كند.

انـد، ت انجام دادهني كه كار خوبي برايخيلي مهم است كسا    
ها ممنون هستي. حتي خدا هم دوست دارد اين بفهمند تو از آن
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تواني خدا را براي داشتن يان كنيم. در آخرِ هر روز، تو ميرا ب
هـا بـازي و تفـريح اده، دوستان يا چيزهايي كه بـا آنخانو
  اي، شكر كني.كرده

  »برزو سريزدي«

  آقاي خستهشكايت دو

ي ما خـراب شـد. آن قديمي خانوادهبعد از نودسال، ساعت 
اي آن را ي تختهجعبه ساعت از پدرم به من به ارث رسيده بود.

در آن النـه كننـد.  هاديوار حياط آويزان كردم تا پرنـدهبه 
  هاي فلزي ساعت را هم در زباله انداختم.قسمت

روز صبح، زنگ در را روز بود ساعت نداشتم تا اينكه يك چند    
يك مأمور پلـيس بـه همـراه دو در را باز كردم،  زدند. وقتي

خيلـي تعجـب  ي بزرگ و كوچك ساعت ايستاده بودند.عقربه
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شـمار و تي ساعدو آقا، يعني عقربـه اين«كردم. مأمور گفت: 
خانـه  هـا را ازشـما آن انـد كـهشمار، شـكايت كردهدقيقه

  »ايد.شان بيرون كردهقديمي

هـر دو  »كـرد.و كار نمي ودولي ساعت خراب شده ب«گفتم:     
از  زيـرا بـيش خوب، ما خسـته بـوديم«عقربه با عجله گفتند: 

كار كرده بـوديم. بـراي همـين  ي شماسال براي خانوادهنود
هم بـراي يم پشت سرتوانستبرد. مگر چندسال ميمان ميخواب

ي جعبـه«ها را نشان دادم و گفتم: ي پرندهالنه »شما كار كنيم؟
  »ها شده!آني ساعت النه

 يك جاي كوچك در آن براي ما پيـدا حتماً«ها گفتند: عقربه    

مان ل راحـت در آن بخـوابيم و از شـكايتشود تا با خيـامي
ي سـاعت ها را برداشتم و تـوي جعبـهعقربه »نظر كنيم.صرف
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بـاالخره «خير گذشت. به مأمور هم گفتم: بهگذاشتم و همه چيز 
حاال «و گفت:  او لبخند زد »دارند. ها هم حق بازنشستگيعقربه

  »خوابيده. ساعت شما واقعاً
  »ضياييعمحمد رفي«

  ي خورشيد و ماهخانه

ماه زن و شوهر بودند و در  هاي خيلي قديم، خورشيد ودر زمان
بودنـد. روزي از  كردند و دوست درياي زمين زندگي ميكره

فت زيـرا برود. دريا نپـذير هاي آندريا دعوت كردند به خانه
مـاه  ها اتاقي مناسب او ندارنـد. خورشـيد وكرد آنفكر مي
ايم، بزرگ تو در نظر گرفته نگران نباش، اتاقي كه براي«گفتند: 

  »است.

  ي انهـاش به خانوادهـافراد خو با ماهي و  ل كردا قبوـدري    
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باال  آبخورشيد و ماه رفت. دريا خيلي خوشحال بود كه ناگهان 
و ماه براي اينكه غرق نشوند، خود را به بام خانه  . خورشيدآمد

. آب دريا باال و باالتر آمد. خورشيد و ماه مجبور شدند رساندند

  بروند و براي هميشه آنجا بمانند.به آسمان 
  »محمد شمس«

  طال را دشمن بدار!

نبود. گردني دراز، بينـي  سلطان محمود غزنوي، انسان زيبايي
اش موي كمي در چهره رنگ داشت.بلند، صورتي كشيده و زرد

 پادشاه غزنـوي و پوستي خشك داشت. وقتي سبكتكين روييده بود

  و هندوستان را تصرف كرد. ، محمود به پادشاهي رسيددرگذشت

اش نشسته بود كـه محمود پس از نماز صبح، بر سجاده روزي    
حسن وارد شد و تعظيم كرد. محمود با دست به او وزيرش احمد
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بنشيند. وقتي محمود دعاهـاي بعـد از نمـاز را  د تااشاره كر
هايش را به كفش خواند، قبايش را پوشيد. كاله بر سر گذاشت و

حسن گفت: لبخند زد. سپس به احمدنگريست و  پا كرد. به آيينه
حسن گفت: احمد »گذرد؟من چه مي داني اآلن در دلآيا مي«
بيني، من طور كه ميهمان«محمود گفت:  »داند.خدا بهتر مي«

دوست نداشته باشند زيـرا  ترسم مردم مرازيباروي نيستم! مي
  »ر دوست دارند!پادشاه زيبا را بيشت

سـرورم! «كه وزيري دانا و زيرك بـود، گفـت: حسن احمد    
فرزندشـان هـم  كاري بكني كه مردم تو را از زن و توانيمي

 »و آتش بزنند! ور تو خود را به آبدستبه بيشتر دوست بدارند و

  »كار كنم؟چه«محمود شادمان شد و گفت: 

   »ن.اب كـطال را براي خودت، دشمن حس«حسن گفت: احمد    
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نكته ن سخن تو هزاراي در«ود پيشنهاد او را پسنديد و گفت: محم
به همـه طـال  سپس دست به خيرات گشود. او »و فايده هست!

ا شد. همه او رزد مردم طوري كه سخاوت وي زبانبخشيد بهمي
ها جنگ گذاشتند. محمود دردوست داشتند و به وي احترام مي

و  به هندوستان حمله كرد و سومنات ؛هاي بسياري داشتپيروزي
هاي فراوان آن را گرفت. سمرقند و عراق را نيـز تصـرف گنج

  كرد.

از طـال  مـن دسـت« حسن گفـت:روزي به وزيرش، احمد    
طـال را خـوار  ت آوردم و چـوندسبرداشتم و دل مردم را به

  »ديدم، در دو جهان، عزيز شدم.
  »منشالفضل هاديابو«
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  نشخوار كردن چيست؟

 ي ديگر از پسـتانداران،لو، گوزن، شتر و چندين گونهگاو، بوفا

شوند. اين گروه از جانوران بر خـالف نشخواركننده ناميده مي
ها مقدار جوند. آنغذا را پيش از فرو دادن، خوب نميانسان، 
خورند و فـرو ا شاخ و برگ درختان را يكباره ميعلف ي زيادي

بـار قسـمتي از  روند و هـردهند. سپس به محلي آرام ميمي
فـرو دادن،  كنند و پيش ازوارد دهان مي اند،آنچه را خورده
  جوند.آن را خوب مي

 شـود، نشـخواررا كه براي بار دوم وارد دهـان ميغذايي     

بار دوم فرو بـرده شـد، وارد  س از آنكه غذا براينامند. پمي
چهار قسـمت دارد و در آن، شـيره شود كه ي جانور ميمعده

نشـخوار  گوينـد كسـيشود. وقتـي ميگرفته مي ي غذاوّمق
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، منظور آن است كه او مثل نشخواركنندگان كه بارهـا كندمي
كند و حـرف مطلبي فكر مي يجوند، بارها در بارهغذا را مي

  زند.يم
  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«

  هاانواع مارماهي

تـرين ايـن مارمـاهي، يكـي از فراوان    مارماهي اروپايي
ياي شـرقي اسـت و در هاي اروپا، آفريقاي شمالي و آسيماه

هـاي آب زنـدگي ها و گودالدرياچـه ها،سواحل رودخانـه
طول  ول دارد اماسانتيمتر ط 100كند. مارماهي ماده حدود مي

هـا همـه چيـز است. ايـن مارماهي نصف آن بدن نرها تقريباً
بمانند.  توانند تا چند ساعت بيرون از آب زندهخورند و ميمي
خزند تا خود را به درياچـه ي پشـت ها حتي در مزارع ميآن
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برسـانند. مارمـاهي اروپـايي بـراي  سدها و نهرهاي جديد
  كند.شنا مي سوي غرب اقيانوس اطلسگيري بهجفت

كـم عمـق هاي ها اغلب در آبمارماهي    مارماهي صورتي
 هـايها رنگآن كنند و بعضي ازدرياهاي استوايي زندگي مي

صـورتي،  ها از جمله مارماهيروشني دارند اما بسياري از آن
ها بدني دراز و پوسـتي ا به مارها. آنند تاشبيه هابيشتر به كرم

هاي شـن ها در گِل ياارماهيمانند و بدون فلس دارند. مچرم
تـا  گذارندشوند و فقط سرشان را بيرون ميكف دريا پنهان مي

  مراقب اطراف باشند و به محض ديدن طعمه، آن را شكار كنند.

وردان، هاي دريـاندر برخي داسـتان    مارماهي موراي سبز
هايشـان بـا دندان ي هستند و اگرمّها سآمده كه اين مارماهي

ارماهي كنند. اين نوع مهرگز آن را رها نمي يرند،چيزي را بگ



 
20

از  ي ربودن طعمه است اما بعضيبسيار حريص و هميشه آماده
واقعيت ندارند. اگر يك مارماهي  اين زمينه، كامالً ها درداستان

اي را كه به دنـدان دارد، با تور از آب بيرون بكشند، طعمه را
گـاز گرفتگـي ايـن ت محل كند. گرچه ممكن اسرها مي فوراً

دليل وجود ميكروب عفوني شود اما اين جانور سمي مارماهي به
هـا سـد. آنربه دو متر مي نيست. طول مارماهي موراي سبز

  شوند.ها و گياهان آبزي پنهان ميدر ميان جلبك معموالً
  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  پرندگان از كجا آمدند؟

 ي پرواز نداشتند اما دانشمندان گمـانشايد دايناسورها تواناي

ــه از كننــد پرنــدگان از دايناســومي رها پديــد آمدنــد و ن
آركيـو « ي پردار شناخته شـدهنخستين پرنده ها.تروزوروس
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كرد و ميليون سال پيش زندگي مي 145بود كه حدود  »پتريكس
يـك داينـو پرنـده، يعنـي  ي بسياري از دانشمندان،به گفته
  و نيمي پرنده بوده است.دايناسور نيمي

توانست ي پردار ديگري بود اما نميكاديپتريكس، داينو پرنده    
ر كوچك بودنـد. دايناسـورهاي هايش بسياپرواز كند زيرا بال

اردكي، گياهخواران آرامي بودند كـه پـس از پيـدايش منقار
  گياهان گلدار، روي زمين فراوان شدند.

بود؟ غولي را تصـور ناسورها چرا تيرانوزوروس، پادشاه داي    
قدر بزرگ يي به بلنديِ دست شما و دهاني آنهاكنيد با دندان

اي بود! اين نين پديدهچ كه شما را درسته ببلعد. تيرانوزوروس
ترين گوشتخواران خشكي در جهان بـود جانور، يكي از بزرگ

  كه تا كنون شناخته شده است.
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انـد. دايناسورها ناميدهآن را پادشاه  به همين سبب است كه    
هاي دايناسور بود كه در كمتـر از تيرانوزوروس از آخرين گونه

وسـمار س« يبـه معنـا ميليون سال پيش پديد آمد. نام آن 70
  است. »خودكامه و فرمانرواي ستمگر

شكوفا شدند؟ گياهان گلـدار حـدود  ها چه وقتنخستين گل    
ن، فقـط آخـرين بنـابراي ميليون سال پيش پديد آمدند. 140
ها را ديدند و بويشان كردند. دو گونه هاي دايناسورها آنگونه

 »نولياماگ«ي كه شكوفه كردند و ميوه دادند، درختان از نخستين

  بودند. »انجير«و 
  »رادمهرداد تهرانيان«

  چيستان

  كند.به دنبالش نگاه نمي رود،آن چيست كه هرچه راه مي* 
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  شود.بريزي، پر نمي كه هرچه آب در آن آن چيست* 

  كسي را ندارم بشماره يك سيني دارم پر از گوشواره* 

  نزند مدَ اي كهچيست گردنده* 

  روز و شب گردد و قدم نزند

  ي او به سان شير بُودنعره

  نزندم نَ برف بارد، وليك

  ي طالييكلمه

 زيبا و قهرمان بود با ايـن» خرمشهر«ي طاليي خردادماه، كلمه

  رمز، ماست، شوري، هندوانه، روي. ها: خشك،پاسخ

پس بـه  حرف است! 10طاليي اين ماه، شامل دو كلمه و  يكلمه
  ها پاسخ دهيد:اين پرسش

  دادند.ها آن را حركت مياسب ي قديم كههي نقليوسيله .1
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ميهماني كه هنگام بازگشت از حج يا پس از تولـد كـودك  .2
  شود.در يك خانواده برگزار مي جديد

آن با خيار، گوجـه و پيـاز تهيـه راكي كه نوع شيرازي خو .3
  شود.مي

  گيرد.ي آن را اندازه ميخوريم، دكتر درجهوقتي سرما مي .4

  (ع)حضرت مسيح  نام كتاب آسماني پيروان .5

  معادل يك دوم است. .6

  همسر داماد. .7

خورند و آبش را با پلو و مرغ مي گياه كوچكي كه خودش را .8
  نوشند.ميدر تابستان 

  اميدي است.نا گل خوشبويي كه به معني .9
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ه به گـردن گوسـفند و بـز آويـزان ي صداداري كوسيله .10
  كنند.مي

  لحظات شاد

  :ولـي «گير: ماهي »بار گفتم، اينجا ماهي نگير!صد«نگهبان
را در آب  غالبـت پس چـرا«نگهبان:  »گيرم.ماهي نمي من كه

  »دهم.ياد مي رم، شنا كردندارم به ك«گير: ماهي »انداختي؟

 ي قطار بيرون آورده بود پنجره لوح، سرش را ازمردي ساده
ناگهان باد، كالهش را برد. مرد بدون اينكه ناراحت شـود،  كه

مسافران اش را برداشت و بيرون انداخت. كيف دستي بالفاصله
كيفـت را از قطـار بيـرون  چـرا«با تعجـب از او پرسـيدند: 

در داخل كالهم هيچ اسم و «با خونسردي گفت:  مرد »انداختي؟
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ها وي كيفم هست. وقتي كسي هر دوي آنآدرسي نيست ولي ت
  »را به من برگرداند. هانتواند مرا بيابد و آرا پيدا كند، مي

  :گـذاردروم، او نميمن هر وقت با اميد بيرون مي«نريمان 

ي قـدر دوسـت خـوبيعني اين«علي:  »دست توي جيبم بكنم.
كند و پول نه بابا، خودش دست توي جيبم مي« نريمان: »است؟
  »دارد!برمي

  :نـه! «دومي:  »شود يك سؤال از شما بكنم؟آقا، مي«اولي
اولـي:  »چه وقت سـؤال كـردن اسـت؟ يكِ نيمه شب،ساعت 

  »خواستم بدانم ساعت چند است.ط ميمتشكرم! فق«

  :از چه درسي؟«مادر:  »گرفتم. 20مادر، من امروز «وحيد« 

  »از جغرافي. 5از زبان و  8از رياضي،  7«وحيد: 

 




