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  دعاي خانوادگي

ده كـه غاز شد اما با حضور يك ميهمان ناخوانـسال تحصيلي آ
نيسـت. امسـال  او را دوست ندارد و از حضورش شاد كسهيچ

قبـل  هاما كالس اولي شده است. او از مدتكوچولوي داداش
كرد اما روز اول شماري مي براي رسيدن روز اول درس، لحظه

ي ما برگزار شـد. مامـان ي او به شكلي متفاوت از همهمدرسه
ها با تند زيرا فقط بچهها زود برگشاو به مدرسه رفت. آن راههم

نكـاتي را بـراي  معلم آشنا شدند و مسـئوالن مدرسـه، خانم
هاي كالس اولـي و ري از گسترش بيماري كرونا به بچهجلوگي

  آوري كردند.ها يادوالدين آن

كوچولو مدتي است كه با بعضي از حروف الفباي البته داداش    
از اعداد و جمع و تفريق آشـنا شـده ولـي بعضـي و  فارسي
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دانند. قرار شـده خواندن و نوشتن نمي هاي او هنوزهمكالسي
هر و بـرادر مدت كوتاهي در مدرسه باشند. خوا زورها هر آن

بـا  روند اما من بايد در خانه بمـانم وبزرگم هم به مدرسه مي
من هم استفاده از فضاي مجازي، درس بخوانم. در خانه ماندن 

داشتني  كوچولوي دوستمطلوب خودم است و هم به نفع خواهر
 رود و بـااش سر نميزبان زيرا ديگر از تنهايي حوصلهو شيرين

  كند.اش مامان را خسته نميهاي بامزهزدننق

د و خانه برگشت، مثل هميشه شابزرگم به امروز وقتي خواهر    
نـاراحتي او را  كوچولو علـتسرحال نبود. هرچه من و خواهر

پرسيديم، چيـزي نگفـت. وقتـي مامـان بـه امـور درسـي 
سراغ سيدگي كرد و سرش كمي خلوت شد، بهكوچولو رداداش

  دقيقه بعد، د ـت بودن او را پرسيد. چنـآبجي رفت و دليل ساك
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  كنده آمد و كنار ما نشست.ي پوستمامان با يك ظرف ميوه

ي مردم ها! همهبچه«: گفت تا آمدم از او سؤال كنم، خودش    
كشورهاي دنيا روزهاي سختي  يدر ايران بلكه در همه نه فقط
توانـد سـفر بـرود يـا اقـوام و كس نميهيچ گذرانند!را مي

ام ولـي مثـل شـما خسـته شـده دوستانش را ببيند! من هم
ستاران گوش كنـيم هاي پزشكان و پردلم! بايد به حرفعزيزان

آيد! اگر يكي از ما بـه ي ما هم ميهسراغ خانوگرنه بيماري به
  »گيرند.مي آن مبتال شود، بقيه هم در خطر بيماري قرار

ي ما جان! مگر كسي از خانوادهمامان« كوچولو گفت:خواهر    
نه دختر قشنگم! كسـي مبـتال «مامان گفت:  »بيمار شده است؟
ها شستن مرتب دست ي ما بايد به فكر باشيم و بانشده ولي همه

ا آب و صابون و زدن ماسك و ماندن در خانـه، بـه ويـروس ب



 5

شما هم  ي ما بگذارد! حتماًبه خانه مزاحم اجازه ندهيم پايش را
هاي است. يكي از همكالسي متوجه شديد آبجي امروز ناراحت

اش سفر رفته و اآلن خودش و خانواده او چند بار به ميهماني و
  »اند!تري شدهن بيماري در بيمارستان بسدليل هميبه

ها، بندگان شما بچه«ه شد! مامان گفت: صّي ما پر از غدل همه    
هم بـراي  خوب و پاك خدا هستيد! بياييد كنار من بنشينيد تا با

مامـان رو بـه قبلـه نشسـت،  »شفاي بيمـاران دعـا كنـيم!
 كوچولو خودش را توي بغل مامان انداخت و بقيـه هـمخواهر

هايش را بلند كرد و گفـت: ان دستسر مامان نشستيم. مامپشت
ي بيمـاران ها همـههاي پاك اين بچـهدل خدايا! به احترام«
 خصوص بيماران كرونا را شفا بده و هرچه زودتـر سـالمتي،به

  داي بلند ـهمه با ص »و شادي را به مردم دنيا برگردان!آرامش 
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   »آمين!«گفتيم: 
  »قاصدك«

  بشنوبگو و گلگل

  ماهِ مهربانِ من

  هر آسمانِ منمِ

  نورِ ديدگان من

  بشنوبگو و گلگل

  دم تا خواب از سپيده

  مثل چشمه در مهتاب

  خنده بر لب و شاداب

  بشنوبگو و گلگل

  بو باشنسيم و گلگل
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  خو باشدهان و گلگل

  رو باشزبان و خوشخوش

  بشنوبگو و گلگل
  »محمود كيانوش«

  پاييز

  آدوقتي كه پاييز مي

  آديبارونِ ريز ريز م

  زردهمراه باد، برگ

  آدميو با خيز با جست

  پاييزهوپاييزه

  ريزهبرگ درخت مي

  و بهار رفتتابستون



 8

  فصل نشا و كار رفت

  سوسن و بيد و سنبل

  با قُمري و با سار رفت

  پاييزهوپاييزه

  ريزهبرگ درخت مي

  ها خم و تا شدندبرگ

  ها پيدا شدندشاخه

  از رقصِ باد پاييز

  شدندها زيبا درخت

  پاييزهوپاييزه

  ريزهبرگ درخت مي
  »رستمفاطمه مشهدي«
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  كفش چيني

ي اسـت كـه او را بزرگ من يك كفاش است اما چند وقتـبابا
گويد دستش خالي است. دسـتش خـالي خوشحال نديدم. مي

پـيش خـدا،  است يعني پول ندارد. از وقتي باباي مـن رفتـه
 جايت است بهوقددهد. چني ما را ميبابابزرگم خرج خانواده

ها بازار چيني«گويد: و مي آوردياي براي ما كفش مخامهنان
خرد. دوزد، كسي نميهايي را كه ميكفش »اند.را خراب كرده

يـك جـاي دورِ «گويـد: مي »چين كجاست؟ «گويم: مي به او
  »دور.

 گويـد:كشـد و ميهايش را با انگشـتانش ميي چشمگوشه    

  كشم، ايم را ميـهمن هم چشم »هستند.هايش اين شكلي آدم«
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 جا راها با اينكه همهچيني گويممي با خودمشود. جا تار ميهمهاما 

  يا بيل؟ كنند؟! با كلنگخراب مي بينند، چگونه بازار رامي تار

 آن روسـري قرمـز«ان رفتيم بازار. به او گفتم: مماديروز با     

تر هم نشده بود! خوشگلبازار خراب  »خالي را برايم بخر.خال
هاي هايي شبيه كفشها كفشچيني گويدشده بود! بابابزرگ مي

ها تـوي گويد چينياو مي فروشند.تر ميدوزند و ارزانمي ما
  اند.برنده شده فروش كفش،

زمين ش بابابزرگ آمد، رفتم زيـركّتق چامروز كه صداي تق    
شود تا بابابزرگ خواهد كشور ما برنده كارگاهش. دلم مي توي

 تند سفيد نشود. حتمًاش تندقدر غصه نخورد و موهايعزيزم اين

  اند.ها سفيد كردهموهايش را هم چيني

  اي و هوهـلمه كفش بچگانه بود ولي همه قتوي كارگاه، يك عا    
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رنگـي بپوشـم. هـاي رنگيكفش سياه بودند. من دوست دارم
سـرم رند. فكري بههاي رنگي دوست داو دنيا هم كفش ريحانه

را آوردم. مامـان  ل خـودمچيزهاي خوشگ پر از يزد! جعبه
را تـوي كوچـه هـا ها آشغال هستند. چندبار آنگويد آنمي

را زير تختم قايم كرده بـودم.  دفعه، جعبهانداخته بود ولي اين
 هـااه ديگر كه كالس اولـي شـدم، بـا آنخواستم چند ممي

  دهم به بابابزرگ عزيزم.را ميها كاردستي درست كنم ولي آن

رگ خالي كـردم. ي وسايل توي جعبه را روي ميز بابابزهمه    
گ روي كالهِ بزردوزك بلوز قرمز، خرسِ صورتي، كفش پاپيون
گفـتم:  هاي سـبز، نـارنجي و بـنفش.اميد، مرواريـدداداش

   ا راـها آنـها بدوز چون بچهـهها را به كفشبابابزرگ! اين«
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 را رن كـامن كه بيكـارم، ايـ«بابابزرگ گفت:  »ارند.دوست د

كفش دوزك قرمز را روي كفش سياه دوخت كه خيلي  »كنم.مي
  .خوشگل شد

ها و خانه آمد، در يـك دسـتش پارچـهشب كه بابابزرگ به    
اي و پيتزا. با رنگي بود و در آن دستش نان خامهبندهاي رنگي

ها در برابر چيني ر خوبتآتنا خانم! تو با فك«صداي بلند گفت: 
هـاي كفش هاي زيادي گرفتم تـا از ايـنبرنده شدي! سفارش

پاپيون و گل درست ها گي بدوزم. بدو بيا! با اين پارچهرنرنگي
من دويـدم و خـودم را در  »ها را عوض كنيم.كنيم و بند كفش

گنده از لپ بابابزرگ گرفتم و  گ انداختم و يك بوسربغل بابابز
  اي هم توي دهانش گذاشتم!هان خاميك ن

  »ساناز ضرابيان«
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  شكرگزاري، يك هديه است!

زندگي خودت يـا ارزش  ي ارزش يك نفر درزماني كه متوجه
 »دانيقدر او را مي«شوي، كاري كه برايت انجام داده است مي

ا بـا يـك ات رشكرگزاري گاهآن. »گذارياحترام مي«و به او 
  دهي.به او نشان مي »رممتشك«لبخند، آغوش باز و گفتن 

هـا را ردن از ديگران ممكن است آناز طرف ديگر، تشكر نك    
ها اي كه آنكنون كار قشنگي براي ديگران كردهبرنجاند. آيا تا

ها در برابـر تفاوتي آننشده باشند؟ آيا از بيي لطف تو متوجه
اي؟ پس بايد از كارهاي خوب ديگـران خوبت ناراحت شده كار

  ني!تشكر ك

  كني، دا ميوبي پيـكند، حس خشكر ميـوقتي كسي از تو ت     
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  ه باشي!ي ارزشمند گرفتدرست مثل اينكه يك هديه
  »مترجم برزو سريزدي

  قدرتمندتر

كه سـنگ را نديـده  ها را آفريد، فرشتگانزماني كه خدا كوه
 »ا! چيزي هست كه بر سنگ غلبـه كنـد؟خداي«بودند، گفتند: 

چيزي هست كه «فرشتگان گفتند:  »بله، آهن.«خداوند فرمود: 
  »آتش.«خداوند پاسخ داد:  »بر آهن غلبه كند؟

چه چيزي بـر آتـش غلبـه  خدايا!«فرشتگان باز پرسيدند:     
چه چيز بـر آب «پرسيدند:  »آب.«پروردگار فرمود:  »كند؟يم

چـه «آنـان گفتنـد:  »خاك.«: دوفرمخداوند  »كند؟غلبه مي
گفتنـد:  »باد.«آفريدگار فرمود:  »كند؟ميچيزي بر خاك غلبه 

خداوند  »ها چيست؟ي اينتر و قدرتمندتر از همهخدايا! بزرگ«
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اي اسـت صدقه ها،يني اقدرتمندتر از همه تر وبزرگ«فرمود: 
اگـر بـا  دهد كـهآن را چنان مخفيانه و پنهاني مي ايكه بنده

د. اين، دست راست صدقه را داده، دست چپش از آن باخبر نشو
  »تر است.تر و غالبنزد من از همه چيز، بزرگ

  »منشابوالفضل هادي«

  كالري غذا

حرارت يا انرژي اسـت. غـذايي كـه ، واحد سنجش »كالري«
شـود و مي خوريم، در بدن هضـم و بـا اكسـيژن تركيـبمي

تا به ما انرژي بدهد. هـر يـك از غـذاها هنگـام  »سوزدمي«
 دهد كه با كالري سنجيدهما مي ختن، مقدار معيني انرژي بهسو

گرم كـالري و يـك 4گرم پـروتئين، د. براي نمونه، يكشومي
  كالري انرژي دارد. 9چربي، 
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ميـزان فعاليـت جسـماني  مقدار كالري مورد نياز بدن، به    
رزش، بـيش از نياز بدن به كـالري در هنگـام و بستگي دارد.

كنيد. اگـر در مي ايد و تلويزيون تماشاهنگامي است كه نشسته
كنيد، براي گرم ماندن به مقدار كـالري جاي سرد زندگي مي

  بيشتري نياز داريد.

ز حـد نيـاز خوريد بيش ااگر مقدار كالري غذاهايي كه مي    
نيـاز دارد، مصـرف  تان مقداري را كهشود؟ بدنباشد، چه مي

كند. اين انرژي اضـافه، در بـدن كند و بقيه را ذخيره ميمي
ماند. به همين دليل، براي جلوگيري از مي ورت چربي باقيصبه

  چاقي الزم است مراقب مقدار كالري غذايمان باشيم.

  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«
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  جانوران شبگرد

شود، جانوراني كند و جنگل تاريك ميوقتي خورشيد غروب مي
دهند به موجوداتي مي خوابند و جايشان رافعالند مي كه روزها

ورها و ساير ها، الشخاي قرقيها فعال هستند. جغدها جه شبك
پرندگان  جايگيرند. جغدهاي كوچك بهپرندگان شكاري را مي

  كنند.ها را شكار ميخوار، شبپرهمگس

خطرنـاكي هواي تاريك و روشن غروب يا سحرگاه، زمـان     
ها براي تشخيص اجسام و عـادت است. در چنين زماني، چشم

در اين هنگـام، ببـر در زمان نياز دارند.  اريكي، بهكردن به ت
  جوي شكار است.وجست

  ش بيرون ـيع و چابك، از مخفيگاهي سراين پرنده    يـرقـق
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كنـد، پـرواز مي گزاگـصـورت زيآيد و در حالي كه بهمي
كنـد. قرقـي و ساير پرندگان كوچك را تعقيب ميها گنجشك
 هـا راها و ملخسوسكت حشرات در حال پرواز مانند ممكن اس

  دنبال كند.

خـوار از پرنـدگان مگس    سـرخخـوار گلوي مگسپرنده
ها و حشرات بالدار تغذيه و باالي برگ ها و سايرها، پروانهمگس
ها را ها و سـاسسوسـك پاهـا، كنند تا هزارها پرواز ميشاخه

اين پرنده مانند خويشاوندانش آوازهـاي آهنگـين و  بگيرند.
  دهد.مي بلندي سر

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  دوران يخبندان چيست؟

  هاي زماني طوالني و بسيار سرد بوده كه دوران يخبندان، دوره
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هـاي يافتـه و بخش برف و يخ از قطب شمال به پايين گسترش
پهناوري از اروپا، آسيا و آمريكاي شمالي را پوشـانده اسـت. 

يليون سال پيش آغاز شد و پس از دوران يخبندان از حدود دو م
د، آخـرين دوران هزار سال پـيش گـرم شـ 12ه هوا از اينك

  ها سپري شد.يخبندان و ذوب يخ

ها در اگر انسان    ها در دوران يخبندانمحل زندگي انسان
كردنـد و در آن زنـدگي مي ؛يافتنـدآن دوره، غاري را مي

هاي ها و عاجخوانهاي درختان يا استهايي را نيز از شاخهكلبه
و بــا پوســت ايــن جــانوران، آن را ســاختند هــا ميماموت

  پوشاندند.مي

كردند و پوشش زندگي مي هاي شماليها در سرزمينماموت    
  داشت. پس از پايان آخرين ها را گرم نگاه ميآن دنـپشمي، ب
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ها داغ شد آن ي يخبندان، آب و هوا بيش از اندازه برايدوره
  ها نابود شدند.و ماموت

در  سال پيشهزار 400حدود  هاي شناخته شده،برخي از كلبه    
  اند.ساحل جنوبي فرانسه ساخته شده

  »رادتهرانيان مهرداد«

  عشاير و بازار بوشهر

اين عشاير  قشقايي است.استان بوشهر، محل قشالق ايل    عشاير
ق سـتان پراكنـده هسـتند. يـيالشرقي ااز بندر ديلم تا جنوب

رس و اصـفهان اسـت. هاي فـاقشقايي، اسـتانهاي ايلطايفه
، بلوكي، فارسـيمدانقشقايي عبارتند از: شـشهاي ايلطايفه
  شوري و كشكولي بزرگ و كوچك.دره

  ع نيازهاي ـوشهر، براي رفـر بـبخشي از صنايع دستي عشاي    
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شود. بخش ديگر اين صنايع هاي ايلي تهيه ميخانواده زندگي و
ه و خورجين، عـالوه بـر بّد گليم، قالي، قاليچه، جاجيم، گنمان
شـود. حصـيربافي، اده در ايل، بـه بـازار فرسـتاده مياستف
از  شـود)،مي (كه از شاخ و برگ خرما بافته دوزي و جاروگيوه

  ها است.ديگر صنايع دستي عشاير و ايل

بوشهر دو نوع بازار دارد: بازارهـاي جديـد و     بازار بوشهر
 در بازارهاي سنتي را بسـيار ارهاي سنتي. مسافران، گردشباز

وغ اسـت زيـرا شل ههميش هادوست دارند. بازار ماهي فروش
ي غذاي روزانـه، هاي بوشهري عادت دارند براي تهيهخانواده

  ماهي تازه بخرند.

  يت در بوشهر، به تناسب فصل و وضع      هاي محلي بوشهربازي
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شـود. هاي متفاوتي انجـام ميبازيآب و هوا، در روز يا شب، 
متك يا چوگور بازي، چـوكيلي كتها مانند اَازيبعضي از اين ب

(چوب و كليد)، خرخرك يا جزبازي، سـالم سـالمون خـالتي 

هلـه هله (مخصوص دختران)، شـنداز (مثـل از رو و زيـر) و
  برم) بسيار سرگرم كننده است.مي هلّچمبري (گرگم و گگرگ

  »نيااميري نه و كورشدكتر مهدي چوبي«

  چيستان

  شان در قرآن ذكر شده، كدامند؟دو كشوري كه نام* 

  ي قرآن مشهور است؟كدام سوره به ريحانه* 

  ي مُلك چيست؟نام ديگر سوره* 

  دارد؟ »الرحيمالرحمن...ابسم«ي قرآن، دو كدام سوره* 

  بيشترين تعداد سوگندهاي قرآن، در كدام سوره است؟* 
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  هاي شهريور:نپاسخ چيستا

ي در آيـه ؛ني يكـياحد يع حمد، حديد (آهن)، حج، معراج،
  »احد...هواقل«

  ي طالييكلمه

ي سـالهبود. اين دختر سه »رقيه«ي طاليي شهريور، پاسخ كلمه
ي عاشورا به شهادت ماه بعد از حادثهكمتر از يك (ع)حسينامام

سوريه  رسيد و مرقد مطهر ايشان در شهر دمشق، پايتخت كشور
  است.

ه، صـّ ين كلمه بدين ترتيـب بـود: ربـاب، قهاي اپاسخ پرسش
  يهودي، هويج.

بـراي  ي هشت حرفي است كهي طاليي اين ماه، يك كلمهكلمه
  ها پاسخ دهيد:يافتن آن بايد به اين پرسش
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  روز قبل از امروز. .1

  كسي كه امانتدار خوبي باشد. .2

كباب است و جوجه كبات كه آب آن چاشني ماهييكي از مر .3
  شود.مي هاي خوشبوي آن نيز مصرفو شكوفه

مـرغ هـم مرتب كردن موها كه محل اقامـت تخمي وسيله .4
  هست.

ود و نام آن را روي دختران دمي حيواني زيبا كه بسيار تند .5
  گذارند.هم مي

  نگر.و آينده حيوان بسيار كوچك اما زحمتكش .6

  نام ديگر خداحافظي. .7

  روش و طالساز.طالف .8
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  مهرخند

  :اثـر «سـعيد:  »چه بـود؟ لندنترين اثر جكبزرگ«معلم
  »انگشت شست!

 آن باال چه«درخت چنار رفت. از او پرسيدند:  شخصي باالي 

اين كه درخت چنار «گفتند:  »خورم!يتوت م«گفت:  »كني؟مي
  »توت توي جيبم است.«گفت:  »است.

  :ح مو اصـال«دومي:  »ست؟داني فرق من با مو چيمي«اولي
  »شوي.شود اما تو اصالح نميمي

 را گذاشت الي دفتر  روزي آدم خسيسي موز خورد، پوستش
  خاطراتش!

  :را ـول به تو رسيده، چـآقا! حاال كه اين همه پسعيد«اولي  
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ترسـم اگـر مي«دومي:  »دهي؟هزار تومن بدهي ما را نميود
دستش رسيد، اخالقـش  ول بهپولت را بدهم، مردم بگويند تا پ

  »عوض شد!

  :بله، درست «دومي:  »ات فوت كرده است!همّشنيدم ع«اولي
دانم! هنـوز نمـي« دومـي: »زن خوبي بـود؟«اولي:  »است.
  »د!انباز نكرده اش رانامهوصيت

  :و چشم ديگرتان را بـاز  تان را بستيدچرا يك چشم«كودك
  »اب خوردم!چون نصف يك قرص خو«مادربزرگ:  »گذاشتيد؟

  :آمـوز: دانش »چرا شهرهاي قديم دروازه داشـتند؟«معلم
 »شتر مردم شهرها فوتباليست بودند!چون بي«




