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  كرديم!فكرش را هم نمي

دليل بيمـاري كرونـا، دانستيم كه بـهغدير بود و مي صبح عيد
اي هر يك از ما گوشـه توانيم به ديدن سادات برويم.امسال نمي
بـار، هر چند دقيقه يك ل گرفته بوديم.بغ غمو زانوي  كِز كرده
 هاي گذشتههاي عيد غدير سالاي از ميهمانيخاطره يكي از ما

ي آن ميهمـاني صـحبت هاكرد و همه از عيـديمي را تعريف
تـوانيم نمي ولي امسال كه«گفت: كرديم و بعد هم يكي ميمي

  .يمشدساكت مي دوباره »جايي برويم.

هم بودند.  ت آهسته باغول صحبمامان و بابا در آشپزخانه مش    
زنند و بر خـالف هميشـه، حرف مي ي چهدانستيم در بارهنمي
از  بفهميم موضوع چيسـت؟ بابـا كدام از ما كنجكاو نبوديمهيچ

هاي توجه! توجه! خبر مهم! بچـه«آشپزخانه بيرون آمد و گفت: 
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كنـار  اي آمديم وهر كدام از گوشه »گل بابا! همه بياييد اينجا.
حوصلگي گفتيم: با بي »عيد شما مبارك!«بابا نشستيم. بابا گفت: 

 حال باشـيد،اگر بخواهيد بي«ت: گف بابا »عيد شما هم مبارك.«

  »گويم.مهم را نميخبر 

 ر دست داشت، بـا شـادي آمـد وو بسته د نايلونچند  مامان    

ر، كسي عيد غدي«بابا گفت:  »عزيزان مرا اذيت نكنيد آقا!«گفت: 
آن هم نه  ؛به ميهماني برويم خواهيمنبايد ناراحت باشد چون مي

تمـام نشـده بـود كـه  اهنوز حرف بابـ »!اجچند بلكه جا يك
كوچولو با سرعت به اتاق رفتند تا لباس داداش كوچولو وخواهر

ميهماني بپوشند. من از جايم تكان نخوردم چون حرف بابا برايم 
  بسيار عجيب بود.
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گفـتم:  »ل نداري با ما به ميهماني بيـايي؟تو خيا«بابا گفت:     
مـا  ولـي«بابـا گفـت:  »شود جايي رفـت!ولي اآلن كه نمي«

س پوشيدم ولي هنـوز هـم من لبا »پوش.رويم! زود لباس بمي
  قرار است از خانه خارج شويم. توانستم باور كنم كهنمي

 هاي نو كه بابا و مامان به مناسبت عيد غديروقتي همه با لباس    

ا تلفن همراهش باب ؛ي رفتن شديمبرايمان خريده بودند، آماده
هاي فـراوان، سـؤال »كنار من! همه بياييد«را برداشت و گفت: 

ورت مهربان مـادربزرگ را دست از سرم برنداشته بودند كه ص
ي ما را صدا كرد و ي تلفن ديدم. مادربزرگ اسم همهروي صفحه
و عيد را به ما  رفت. بعد بابابزرگ با شادي آمد ي ماقربان صدقه
  تبريك گفت.
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جون، آقـا«وعليك بـا آن دو گفـت: مامان بعـد از سـالم    
بابابزرگ  »گوييم.مي ها عيد را به شما تبريكعزيزجون! ما و بچه

ي خدا همـه«مادربزرگ گفت:  »آمديد!عزيزانم، خوش«گفت: 
ا . دخترم حاال از طرف مـداردنگه شما را سالمت و شاد براي ما 

  »ها و همسرت پذيرايي كن!از بچه

ت: شيريني و ميـوه شـديم، بابـا گفـ وقتي سرگرم خوردن    
دهيــد هــداياي عيــد را جــون! اجـازه ميجون، عزيزآقــا«
كه توجه ما بـه  اينجا بود »ها بدهيم؟به بچه نمايندگي از شمابه

مان امان جلب شد. از خوشحالي در پوسـتهاي پشت سر مبسته
رنگ و يك عروسك سرهاي رنگاگنجيديم. خواهركوچولو گلنمي

اش را گرفـت. كوچولو ماشين مورد عالقهقشنگ گرفت. داداش
سهم من هم چند كتاب داستان بود زيرا خيلي دوسـت دارم در 
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ي خـوب، نويسـنده« گويد:آينده نويسنده بشوم. بابابزرگ مي
وسايل نقاشـي  خواهر بزرگم »كتاب بخواند. كسي است كه زياد
  تبلت هم سهم برادر بزرگم شد. هديه گرفت و يك

ني ديگر هم رفتـيم كـه ميهما فني، چندتل يبعد از اين ميهمان    
هـا ي آنسادات بودنـد. معلـوم شـد همـهها از خانهصاحب
و به مامان داده بودند تـا در  هاي ما را از قبل تهيه كردهعيدي

دام از ما تا شب چنـدين هر ك زمان ميهماني تلفني، به ما بدهد.
داشتني دريافت كرديم. با اينكه امسـال از خانـه عيدي دوست

 خوش گذشت. فكـرش عيد غدير، خيلي به ما خارج نشديم ولي

كرديم كه در خانه بمانيم و اين همه ميهماني لذتبخش را هم نمي
  بر شما دوستان عزيزم مبارك! برويم. عيد

  »قاصدك«
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  تو بهتريني علي

  تو جانِ جاني علي

  چه مهرباني علي

  تو جانشين خورشيد

  در آسماني علي

  ليني عليوّتو ا

  تو بهتريني علي

  درخشيميهميشه 

  مثل نگيني علي

  چه پاك و باصفايي

  ي خداييتو هديه

  كنيمتو را صدا مي
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  كه آشناي مايي

  روري، تو رهبريتو سَ

  از همه عالم بهتري

  فقط تويي، فقط تو

  كه يارِ پيغمبري

  علي، علي، جان ماست

  ي ايمان ماستهلّق

  ما همه خاكيم و او

  ي باران ماستمژده
  »نياشكوه قاسم«

  آبدار هايميوه

  آمده فصل تابستان
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  با خورشيد فروزان

  تير و مرداد، شهريور

  آيند با تابستانمي

  تابستان، گرمِ گرم است

  آفتابش داغ و سوزان

  اما من دوستش دارم

  چون تعطيل است دبستان

  تابستان فصل كوشش

  تابستان فصل كار است

  ي درختانبر شاخه

  هاي آبدار استميوه

  ي آبدار و شيرينميوه

  مت پروردگار استنع
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  ما علي را دوست داريم

  روزي پيامبرِ ما

  نام غديرجا بهيه

  گفت به همه آدما

  امهر كسي من بوده

  بزرگ و رهبر او

  از اين به بعد علي هست

  او رورسَ امام و

  از اون به بعد علي شد

  هاامام ما مؤمن

  گيريم اون روزوعيد مي

  تا باشد دنيا دنيا
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  علي امام ما هست

  دونيمهمه مياينو 

  ما علي رو دوست داريم

  مونيمي اون ميعهشي
  »اكرم خيبري«

  ياد ماندنيجمالت به

تان لطمه به دوستيِ بزرگ اجازه ندهيد يك اختالف كوچك،* 
  بزند.

در كـاري شكسـت  دهيـد يـاوقتي چيزي را از دسـت مي* 
اي كه از آن شكست گرفتيد، فراموش خوريد، درس و تجربهمي

  نكنيد.

  فكر كنيد. آرام صحبت كنيد ولي سريع* 
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  تر است.خوب بودن، مهم مهم بودن، خوب است اما* 

  ي محبت!ادامه داشتن آن است نه به اندازهارزش محبت، به * 

از  اگر به اين فكر كنيم كه چه بگوييم، بهتـر اسـت از اينكـه* 
  هاي خود پشيمان شويم.گفته

  ت.زبان عمل اس ترين و بهترين زبان،مهم* 

وگيري كند مگـر تواند از رشد ما جلچيز نميكس و هيچهيچ* 
  و سستيِ خود ما. اميدينا

  »قاسم رمضاني«

  موالي جوانمرد

هاشـم ه و ديگري غالم بزرگـان بنييّامغالم، يكي غالم بنيدو
موالي من جوانمردتر «گفتند: مي بودند. هر يك از اين دو غالم

وانمردي موالي خـود را آن دو تصميم گرفتند ميزان ج »است.
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اميه نزد بزرگان قوم خود رفت و از فقر آزمايش كنند. غالم بني
ي هكّهزار دِرهم (سرگان، هر يك دهو نداري ناليد. ده نفر از بز
  هزار درهم شد.نقره) به غالم دادند كه صد

ت و از فقر ناليد. امام به فر (ع)سينحهاشم نزد امامغالم بني    
او هـم  جعفر رفت و...م دادند. سپس پيش عبدااو صدهزار دره

با  هزار درهم به او داد. غالمهم صد هزار درهم داد. نفر سومصد
موالهاي تو شاگرد موالهـاي «هزار درهم برگشت و گفت:  300

 ها راهاي من چقدر بخشش كردند! بيا سكهمن هستند. ببين موال

  »به آن بزرگان پس بدهيم.

رفت و رفته بود، درهم گ از آنان بزرگاني كهاميه نزد غالم بني    
ها را باز پـس هاي شما نياز ندارم و آنمن ديگر به سكه«گفت: 
هايي را كـه بـه او داده هر يك از آن ده نفر، سكه »ام.آورده
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ن قـوم را پيش بزرگـا هاهاشم سكهپس گرفتند. غالم بني بودند
تـان ها را براينآ نياز شدم وها بيمن از اين سكه«برد و گفت: 
هاي خود را باز پس ما داده«زرگان گفتند: آن ب »ام.پس آورده

  »ها را الزم نداري، صدقه بده.آن گيريم. اگر تونمي

  ي ماماننامهپايان

 حيـاط وحالش، خوش بـه جون بوديم.ي مادرنهحياط خاتوي 

نامـه را . شايد اگـر پايانماهي دارد شحوضحوض دارد! توي 
وي تـ ها باسواد شوند. مامان رفـتبيندازم، ماهيتوي حوض 

باز كـردم، خيلـي  ي مامان رانامهمادرجون. پايان ، پيشاتاق
هاي كتاب بزرگ آبي است اما مثل كتاب آيد. يكازش بدم مي
خواهد فردا آن را به ندارد. مامان مي ها، نقاشيما كالس اولي

تـا آن را  بيدها نخواخيلي از شب معلمش بدهد. طفلكي مامان!
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دانم او خواند ولي من نميمي ليسانسبنويسد. مامان درس فوق
  كالس چندم است؟

و  رسيد! كوبيدم رويشبه او نمي نامه را بغل كردم. زورمپايان    
دانـي ما چند وقت غذا پرچم بخوريم. مي گفتم: تو باعث شدي

پرچم چيست؟ مامان اسم آن را پرچم گذاشته. من كه كوچولوتر 
ها را از روي آن ياد گرفتم. خيار سبز، پنيـر سـفيد، بودم، رنگ

مرغِ زياد و ساندويچ و گويد خوردن تخممامان مي گوجه قرمز.
را گـيس  هاي دوستان من، موهاي آنانمامان پيتزا مضر است!

موهـاي  يايند. تو باعث شدي هميشهبافند تا زيبا به مدرسه بمي
  ام بيرون بريزد.از زير مقنعهمن باز باشد و 

يرا او زبان نـدارد! دلـم بـرايش نامه جوابم را نداد زپايان    
خواهم آن را توي حوض بيندازم! آخه مامان سوزد چون ميمي
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نامـه طرف حوض رفتم، پايانآن را بيشتر از من دوست دارد. به
ي سياه از روي ديوار پريـد. خيلـي گرفتم. گربه را باالي سرم

نامـه دوتـايي تـوي حـوض م و پايم ليز خورد. با پايانترسيد
 طرفم دويـد. واي! داشـتم خفـهبـه افتاديم. جيغ زدم! مامان

  دارد. آب قدراين جوندانستم حوض مادرشدم. نميمي

مامان پريد توي حوض، مرا بغل كرد و بيرون كشـيد. خيلـي     
مامان بـه نامه را بغل نكرد. لباس قرمز كرد ولي پايانمي هگري

هايش خـراب نامه هم خيس شده و ورقتنش چسبيده بود. پايان
 تنبيهم كند. گريه مامان اخم كرد و دستش را باال برد تا شده بود.

آن را بيشتر از من  وـان، تـامـببخشيد! آخه م«كردم و گفتم: 
  »دوست داري!
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 توي من تو را از همه چيز«غل كرد و بوسيد و گفت: مان مرا بما    

 مامـان! موهـايم را گـيس«گفـتم:  »بيشتر دوسـت دارم. ادني

اول خشكش كنيم و بعـد «مامان بلند خنديد و گفت:  »بافي؟مي
  »بافم، دوتا گيس دوقلو!مي برايت

  »ساناز ضرابيان«

  ها و حركت بدنماهيچه

 هاد. شما بـدون ماهيچـهسيار مهم هستنها براي بدن، بماهيچه

هاي كنند به شكلبه شما كمك مي هاتوانيد حركت كنيد. آننمي
ي حركـات بـدن همـه مختلف اعضاي بدن را حركت دهيـد.

از راه رفتن و دويدن تـا بـرهم زدن  ؛ها استي ماهيچهعهدهبه
ها بـدن را نگـه نشينيد، ماهيچهشما حتي زماني كه مي ها.پلك
كننـد تـا هاي صورت و زبان به شما كمك ميدارند. ماهيچهمي
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بازي هـم از توپ بتوانيد احساس و فكرتان را بيان كنيد. هنگام
  كنيد.هاي بازو و سينه استفاده ميماهيچه

 40ها بيشـتر از ماهيچه در بدن وجود دارد. آن 600بيش از     

لوگرم از وزن بـدن، هر كي دهند يعنيدرصد بدن را تشكيل مي
دليل آفـرينش گرم ماهيچـه. از خـدا بـه 400ست با مساوي ا
دويدن،  ها هزاران حركت مثلكه به كمك آن ها در بدنماهيچه

  .متشكر كني، مدهيرا انجام ميدن، راه رفتن و بازي پري

هايي درسـت شـده كـه رشـته ماهيچه از    ماهيچه چيست؟
يي هااند. هر رشته با دستههاي ظريف، تقسيم شدهصورت دستهبه

ها ماهيچـه پوشـيده شـده اسـت. »پريميسيوم«نام از بافت به
» نوارهـاي عمقـي«اي كـه بـه آن ههاي ورقي بافتوسيلهبه

عبور  هاها از ميان ماهيچهشوند. عصبگويند، از هم جدا ميمي
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كنند. همچنين ها حمل ميها را از مغز به ماهيچهكنند و پياممي
ماهيچه  ر ماهيچه وجود دارد.هاي خوني در هتعداد زيادي رگ
  خوريم.هاي گوشتي است كه ميشبيه همان تكه

  »صالحي و مرضيه سادات صالحي طيبه سادات«

  آيد؟يخ از كجا مي

كرد مواد اي گذشته در فصل تابستان، سعي ميهانسان در زمان
بسيار كار، از يخ و برف، سرد نگه دارد. اين غذايي را با استفاده

مرتفع بـه پـايين آورده و در  هايو يخ از كوه مشكل بود. برف
وان مثال، روميـان عنشد. بههاي مخصوصي نگهداري ميمكان

و بـرف را  هاي بزرگي در مناطق كوهستاني ايجادباستان حفره
هاي چوبي ها اين ذخيره را با تختهكردند. آندر آن ذخيره مي
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مختلـف ين نواحي به شـهرهاي از ا پوشاندند و سپس يخ رامي
  كردند.حمل مي

ها براي توليد يخ مصنوعي، در قرن هفـدهم نخستين آزمايش    
برخـي مـواد در  ميالدي آغاز شد. محققان بعدها كشف كردند

آينـد. ايـن از حالت جامد به حالت مايع درمي شرايط خاص،
ايين گرما با سـرد شـدن و پـ كنند. جذبمواد، گرما جذب مي

ب گرما هاي بعدي نشان داد جذيشآمدن دما همراه است. آزما
شود. بـراي مثـال، وقتـي نسـيم، موجب تبخير مايعات نيز مي

كنـد، احسـاس سـرما طرات عرق روي صورت ما را بخار ميق
  كنند.بر اساس همين اصل كار مي هاي خانگي،كنيم. يخچالمي

 ستفاده قـرارن مورد اترين مايعي كه براي سرد كردمعمولي    

  هايولي از گازآمونياك است. اين محلول در لولهگيرد، محلمي
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صورت مـايع دا بهآمونياك ابتاي جريان دارد. محلول گازحلقه
ود و گرماي محيط اطراف شمي است و در اثر فشار به گاز تبديل

شود تا اينكـه آب قدر تكرار ميكند. اين حالت آنرا جذب مي
  زند.مي يخ

  »پريسا همايون روز«

  موز

هـايي مثـل از بيماري هاي موز ايـن اسـت كـهايدهيكي از ف
رند، موز معده دازخم كند. بيماراني كهمعده جلوگيري ميزخم
ي معـده را كنند. اين ميوه، اسـيد شـيرههضم مي راحتيرا به

درد بيمـار را  دهـد،با پوششي كه به معده مي كند وخنثي مي
دهـد، يكاهش م موز نه تنها دردهاي معده را دهد.كاهش مي

  شود.ها نيز ميآن بلكه موجب درمان
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موز  شود. اگرها هم استفاده مياز موز براي درمان سوختگي    
ا زخم حالت خمير در آوريد و آن را روي سطح سوختگي يرا به

شود! براي درمان بهتر، بايد روي بگذاريد، باعث كاهش درد مي
عنوان توان بهمي هاي موز راباند بپوشانيد. حتي برگ خمير را با

  سوختگي گذاشت.مرهم خنك روي زخم يا 

خوني مفيد است و چون چربي و كلسترول موز براي درمان كم    
شـكيل روزانه را ت تواند بخش مهمي از رژيم غذاييمي ندارد،

تر اي دارند، خوشمزههاي قهوهبدهد. موزهاي زردرنگ كه لكه
نـوز نرسـيده و اگـر نگ باشد، ههستند. اگر پوست موز، سبز ر

در يك ظـرف در  زياد رسيده است. اگر موزها را اي باشد،قهوه
  رسند.ميآفتاب قرار دهيد، خيلي زود 

  »اكبر روحي«
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  چيستان

  آن چيست كه شهرش سرخ است و مردمانش سياه؟* 

كند و اگر بلنـدش يست كه اگر زمين بگذاري، ناله ميآن چ* 
  كند؟باز هم ناله مي كني،

  ها است ولي نام دختران هم هست؟ت كه روي دندانآن چيس* 

  موجود سرد و بيجان،* 

  گيرد ولي دوصد جان

  دهان تنگ و تاريك

  گردن دراز و باريك

  ماند؟مي روم و اوآن چيست كه من مي* 

  هاي ماه تيرپاسخ چيستان

  آب، آبكش، آسمان، آسياب.
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  ي طالييكلمه

ها: پاسخ بود با اين »دوستان عزيز«ي طاليي تيرماه، پاسخ كلمه
درشكه، وليمه، ساالد، تب، انجيل، نصف، عروس، زرشك، ياس، 

  زنگوله.

حرفي ولي بسيار مهـم و  4ي يك كلمه ي طاليي اين ماه،كلمه
  ها پاسخ دهيد:. براي پيدا كردن آن به اين پرسشارزشمند است

برعكسـش، نـام ديگـر كـالغ  نام سه حرفي يك پرنده كه .1
  شود.مي

پوشـانند امـا ها را ميدسـت اي كه در زمستان با آنسيلهو .2
  دليل شيوع ويروس كرونا، كاربرد زيادي دارد.اكنون هم به

  شود.بسيار سرد كنيم، تبديل به آن مي اگر آب را .3
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 اگر سلطان جنگل را برعكس كنيم، روي صورت آقايان قرار .4

  گيرد.مي

  تابستان شاد

 آن «اين معمـا را پرسـيد:  س،پادشاهي از حاضران در مجل
رسد و سـال آينـده هـم چيست كه پارسال نرسيد، امسال نمي

حقـوق «بين جمع بلند شد و گفت:  سربازي از »نخواهد رسيد؟
  »بنده است!

 در منـاطق مختلـف شـهر  شخصي االغش را گم كرده بود و
گفت:  »كني؟شكر مي چرا«كرد. گفتند: شكر خدا مي گشت ومي

كه همراه آن گم  سوار بر االغ بودم، چهار روز بود چون اگر من«
  »شده بودم!
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  پدري پسرش را براي كسب علم به شهر ديگري فرستاد. پـس
ها در اين سال«پسر به زادگاهش برگشت. پدر گفت:  از چند سال

يك روز من « پسر گفت:« گذراندي؟روزهاي هفته را چگونه مي
، رفتممـي ز من به حمامرواستادم! يك روزشدم، يكبيمار مي

 روزكشسـتم، يـهايم را ميروز من لباسروز استادم! يكيك

  »بود!ه جمعه هم ك استادم! روز هفتم

  :ها را ي سـؤالاي، مگر جواب همـهچرا هنوز نشسته«معلم
معلـم: « قا! يك سؤال باقي مانده!نه آ«آموز: دانش» ننوشتي؟

به آن «آموز: دانش »ر براي جواب دادن وقت الزم داري؟چقد«
 »واب را از مادرم بپرسم و برگردم!اندازه كه بروم خانه و ج




