
باران مثِلِ يك اسب نقره اي است
مثل يك اسب نقره اي كه كفش هاى نقره اى پوشيده باشد

صداى كوبيدن سم هايش را روي كانال كولر مي شنوم
و روي سقف

باران، تمام شب، چهار نعل مى تازد.
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آبان
علي اكبر زين العابدين 

روز دانش آموز
روز 13 آبان سال 1357 بود. يعني چهارده سال بعد از تبعيد 
امام خمينى. در اين روز، چند هزار دانش آموز تهرانى به ياد 
و  شاه  عليه  و  شدند  جمع  تهران  دانشگاه  در  امام خمينى(ره) 

آمريكا شعار دادند. 
مأموران شاه به آن ها تيراندازى كردند و حدود 55 نفر از آنان 
را به شهادت رساندند. اين روز از آن به بعد، روز دانش آموز 

نام گرفت.

تو همچون غنچه هاى چيده بودى     كه در پرپر شدن خنديده بودى
مــگــر راز حــيـــات جــاودان را      تـو از فهميده هـا فهميـده بودى  

قيصر امين پور

تانك ها  اين  اگر  كه  مى دانست  حسين  مى شد.  نزديك تر  تانك ها  صداى 
به  كند.  محاصره  هم  را  ديگر  شهر هاى  دشمن  است  ممكن  بيايند،  جلوتر 

محّمد رضا گفت :« مراقب خودت باش ، من بايد بروم.» 
چند نارنجك به كمرش بست و از سنگر خارج شد. به طرف تانك ها حركت 
كرد. روى زمين خوابيد. بعد سينه خيز به زير يكى از تانك ها رفت. يكى از 
نارنجك ها را بيرون كشيد و آن را منفجر كرد. صداى تركيدن تانك در فضا 

پيچيد . روح حسين در آسمان خرمشهر به پرواز درآمد.
محّمد حسين فهميده نوجوانى سيزده ساله بود. وقتى عراقى ها به ايران 
حمله كردند، تصميم گرفت به جبهه برود و از وطنش دفاع كند. فرماندهان 
را  جنگى  منطقه ى  به  ورود  اجازه ى  او  به  حسين  كم  سّن  خاطر  به  جنگ 

نمى دادند. اّما او با اصرار زياد خود را به خرمشهر رساند. 
دانش آموزى  بسيج  روز  فهميده،  حسين  شهادت  خاطر  به  را  آبان  هشتم 
ناميده اند. منزل پدر او در شهر كرج، به موزه ى شهداى دانش آموز تبديل 

شده است. اگر به شهر كرج سفر كرديد به آن جا سرى بزنيد.

13 آبان

6 آبان

8 آبان

شهادت امام محّمد تقى(ع)

بوبووبودددىدى خ خخ خندندنديديديديدهههه ش شش شدندندن پرپرپرپرپرپرپر بوببووبووددددىىههه د د درررر خخننخخ خننخننندخخندننندديديديديدييدديدهههه شششششششدددششش شدددشششدددننن پرپرپپرپرپرپرپرپرپپرپرپرپر ههههههههههككككككككككههههههه دددرررر چيچيچييدهدهده ب ب بودودودىىىى    ببوو بب بووبووودددىىىىهاهاىى چيچيچچيچيچيچييييددديچيچييدديييدددههه كككككهاههاهااىى غنغنچهچه همهمچوچونن غنغنغننننچچنغنچچچهننچهچهچهتتوو همهمهمهمهمهمممچچمهمچچممچچچوچوممچوچوهمهمچچچوچوهمهمچوچوچوچونن توتتوتووتتوو
بوبوبودددىدى   فهفهفهفهميميميميـدـدـددهههه بوبببوبووودددىىهـهـهـاااا ففهفهففهفهفههممهفهههممههمميهمميييــميييــييـــدـديـدــدـددـددهههه ههفهفهميميميميددهدهدههـهـهـههـهـهـهـهـهـــااههــااــاااا اااازززز راا     ت ت تـوــوـو جـــاـاودوددودانانانان حـحــيـيـــــاـاتت رارازز ففهفههههمممهههفهممههممميميههميمميييددييميميددييددددهههمـمــگـگــرر اااازززز تتتـــ ت تتـــتتتــــوتتــووووـو راا جــاـاودوددودااانننن ححــيـيــــاـاتت رارازز جـجـــجـــــاـــاـااووودددداااــــرر حـححـــحـــــيـــيييــييـيـــــييــــــــــــاـــاـااتت رراازز مممـمـممممـمـمــمــــــگـــگگـگـگـگگـگگگــــگـگـــــگــــــــــررـــررــرر

امينامين قيصريصر

تانكك ن اا اگاگاگگ ههكككههه تتت ننن ددداد مم ننن ححح شششدددد ممم ككت ننزدزد تاتانكنكهاها صصداداى

شهادت محّمد حسين فهميده

كودكى كه به امامت رسيد
زندگى  داستان  خواستى  اگر  گفت :  من  به  پدر بزرگم  پيش  روز  چند 
شروع  جواد(ع)  امام  زندگى  از  اّول  است  بهتر  بخوانى  را  امامان(ع) 

كنى. 
پرسيدم : چرا؟

رسيد.    امامت  به  بود،  تو  سن  هم  وقتى  ايشان  چون  گفت:  پدربزرگ   
بله، وقتى زندگى نامه ى ايشان را بخوانى مى بينى كه دوران كودكى، فقط 

زمان بازى كردن نيست . 
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حضرت ابراهيم(ع)، نزديك به صد سال سن داشت كه خداوند 
را  پسرش  ابراهيم،  بخشيد.  اسماعيل  به نام  فرزندى  او  به 
بيشتر از هر كسى در دنيا دوست مى داشت. يك شب خداوند 
كند.  قربانى  را  اسماعيل  كه  داد  فرمان  ابراهيم  به  خواب  در 
خود  دست  با  را  فرزندش  كه  بود  سخت  خيلى  ابراهيم  براى 
كرد.  عمل  هم  خدا  فرمان  اين  به  ابراهيم  اّما  كند.  قرباني 
اسماعيل به حالت سجده قرار گرفت . اّما چاقوى ابراهيم گردن 
اسماعيل را نبريد. خداوند به خاطر اين كه ابراهيم و فرزندش 
به اين دستور عمل كرده بودند، چاقوى ابراهيم را ُكند كرده 
بود. خداوند گوسفندى از آسمان فرو فرستاد تا ابراهيم آن 

گوسفند را قربانى كند.
به مسلمانانى كه در ماه ذى الحّجه به شهر مّكه و زيارت خانه ى 
خدا سفر مى كنند حاجى مى گويند. حاجى يعنى كسى كه به سفر 
كه  روزى  ياد  به  مراسم،  اين  پايان  در  آن ها  است.  رفته  حج 
ابراهيم(ع) فرمان خدا را اطاعت كرده بود، گوسفندى را قربانى 
مى كنند. اين روز را عيد قربان مى نامند. عيد قربان ، روز دهم 

ماه ذى الحّجه است.

امام هادى (ع) در هشت سالگى به امامت رسيدند. پدر ايشان حضرت 
جواد (ع) در جوانى به شهادت رسيدند. ايشان در كودكى با بقّيه ى 
بدنى  اين كه  با  بود.  ادب  با  و  آرام  كودكي  مى كرد.  فرق  دوستانش 
قوى داشت، هيچ وقت به دوستانش آزارى نرساند. براى همين همه 

او را دوست مى داشتند.
 حاكم آن زمان معتصم عّباسى بود. او كسي را كه 

با شيعه ها دشمن بود، معّلم امام هادى(ع) كرد. 
اّما بعد از مّدتى آن معّلم به خاطر رفتار زيباي 

امام هادى (ع) از ايشان پيروي كرد.
كتاب : 

گذرى بر زندگى چهارده معصوم (ع)
نويسنده : امير مهدى مراد حاصل

تصويرگر: شهرام عظيمى
ناشر: منادى تربيت

شهشتتسالگى به امامتر رسيسيدندندد. پ پد اماممهاهادى(ع) در 
ددر  ششييششانان بهبه ش شهادت رسيدند. ا وجوانانىى ((عع) در  جواداد
بود اادبدب بابا و آرام ييكي  ووكود رررر ك كردرد.  مىى فرقق ودوستانش

والدت امام هادى(ع)

16 آبان

21 آبان

ان24 آبان آ 24
روزكتاب

حدود صد هزار نفر از مسلمانان در غدير خم جمع شده اند. 
اين جمعّيت از خانه ى خدا به سمت شهر و ديار خودشان 

باز مى گردند. آفتاب داغ، لب هاى آنان را خشك و تشنه 
كرده است.

امروز،  تا  بشنوند .  را  پيامبر  صداى  تا  منتظرند  همه   
چنين جمعّيت زيادى از مسلمانان كنار هم جمع نشده  
حج  سفر  از  پيامبر  كه  است  بارى  آخرين  اين  بودند. 

عالقه ى  به پيروانش  مى گردد. پيامبر (ص)  باز 
از  پس  كه  است  نگران  و  دارد  زيادى 

و  راهنما  بدون  مسلمانان  او،  درگذشت 
كنار  در  على(ع)  حضرت  بمانند.  رهبر 

رسول خدا ايستاده است. 
پيامبر مهربان ما مى گويد: هر كس كه تا 

از  بعد  بوده ام ،  او  رهبر  و  موال  من  حال  به 
من، على (ع) موالي او خواهد بود.

اين حادثه روز هجدهم ماه ذى الحّجه و در محّلي به نام 
غدير خم روي داد. از آن زمان، مسلمانان هر سال 
مهم ترين  غدير،  عيد  مي گيرند.  جشن  را  روز  اين 

عيد شيعيان جهان است. عيدتان مبارك!

خخوودشاشان  اايارار وو د رر
 خشكشك و و تشنه 

امرمروزوز،، تا  دند.
م جمع نشنشدده

حج  سفر  از  ر 
الالقهقهىى

از 

ا 
ااز 

نامم يي محلحّلي بهه
ساال ن هرر
ممههمتريرينن

زاز ممسسلمانانندر نفنفرر دصدصد ه هزازارر حدود 
سسمتمت خدخدا به هنهىى خاخا مجمعيعّيّتت ازز ّّتتتاياينن
لبلبهاىى آ آنن آ آفتفتاباب ددااغ، ندند.د. مىمىگرگر بازز

عيد غدير خم
24 آبان خانه  اش  در  كه  كس  هر  آيا 

آدم  دارد ،  بيشترى  كتاب هاى 
هر  يا  است؟...  كتاب خوانى 
كتاب  همه  از  بيشتر  كه  كس 
كه  كس  هر  يا  بخواند؟... 
با  و  بار  چند  را  خوب  كتا ب هاي 

دّقت بخواند؟ 
24 آبان ماه در ايران روز كتاب 
و كتاب خوانى است. در اين روز 
فروشگاه هاى  و  نمايشگاه ها 
پا  بر  كشور  در  زيادى  كتاب 
مى شود و كتاب ها را با قيمت 
كتاب خوانان  به  ارزان تر 
مسابقات  جا  همه  مى دهند. 

مى شود  برگزار  كتاب خوانى 
كتاب  خوانندگان  بهترين  به  و 

جايزه مى دهند. 

(م(ع)ع)، نزنزديديككبهص صددسسال س رضضرتتابراهي حح
بخشيدد. اساسماعيعيلل بههننامم فرزندىى اواو  به
دندنيا دوست مىدداش د در سسسككسىسى بيبيششتر از هر 
اا ا ك ا ا ف ا ا ا خ

عيد سعيد قربان
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تصويرگر: سحر خراسانى

چه كسي بيشتر خورده؟
حضرت علي به سّن جواني رسيده بود. او عالقه ي زيادي به 
پيامبر داشت. گاهي كه خوردني خوبي تهّيه مي كرد، آن را پيش 

پيامبر مي برد تا با ايشان بخورد. 
يك روز حضرت علي كنار پيامبر نشسته بود و با او خرما 
مي خورد. پيامبر هسته ي هر خرمايي را كه مي خورد، پنهاني جلو 

حضرت علي مي گذاشت. 
خرماها كه تمام شد پيش روي علي، هسته هاي زيادي جمع 

شده بود؛ اّما جلو پيامبر، هيچ هسته اي نبود.
پيامبر رو به علي كرد و به شوخي گفت: هر كه هسته هاي 

زيادي دارد، بسيار خورده است.
حضرت علي خنديد و گفت: هر كه خرماهايش را با هسته 

خورده، بيشتر خورده است!
با اين حرِف حضرت علي، پيامبر هم خنديد.

اين حكايت ها را نقي سليماني
براى شما ساده نويسى كرده است.

مؤمن، خنده رو و شوخ است و منافق، اخمو و خشمناك.
پيامبر اكرم(ص)

خراسان سحر تصويرگر:

لبخند و خوش زباني
 دو داسـتـان از زنـدگى پـيـامـبـر(ص)
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خرما
«ُصهيب» از ياران فقير پيامبر بود. با اين حال، صهيب 

مردي خوش زبان و خنده رو بود.
 يك روز صهيب پيش پيامبر رفت. ظرف خرمايي 
هم  صهيب  مي خوردند.  خرما  همه  بود.  مجلس  در 
نشست و شروع كرد به خوردن. چشم چپ صهيب درد مي كرد. 
او با كِف دست، چشم چپش را گرفته بود و با دست ديگر خرما 
مي خورد. همه مي گفتند خرما براي درِد چشم ضرر دارد؛ اّما 

صهيب به خوردن ادامه مي داد.
پيامبر به صهيب نگاه كرد و گفت: اي صهيب... با اين درد 

چشم، خرما مي خوري؟!
صهيب گفت: يا رسول اهللا! فقط چشم چپ من درد مي كند. اّما 
من خرما را با دست راست و از طرف راست مي خورم. بنابراين 

ربطي به چشم چپم ندارد!
پيامبر چنان خنديد كه لحظه اي دندان هاي عقلش ديده شد.
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شهرام شفيعي 
تصويرگر: ندا عظيمي

وقتى از خانه بيرون آمديم، عموجان از شّدت خوشحالى، 
چند بار باال و پايين پريد. من پرسيدم:« عموجان، مطمئّنيد 

كه قرار است من از شما جايزه بگيرم؟»
عموجان گفت:« آره بّچه جان. داريم با هم مى رويم تا من 

برايت جايزه بخرم.»
من پرسيدم:« پس چرا شما بيشتر از من خوشحاليد؟!»

عموجان وسط سرش را با انگشت شست خاراند و كمى 
هديه  كسى  براى  وقت  هر  من  گفت:«  بعد  كرد.  فكر 
مى خرم ، خودم بيشتر خوشحال مى شوم... چون آدم ها را 
دوست دارم و از خوشحالى آن ها خوشحال مى شوم... يك 
بار براى زن عمويت يك بليت مسافرت به هند خريدم. 
با  داشت  دوست  چون  بود.  خوشحال  خيلى  زن عمويت 
خوشحال  خيلى  هم  من  برود.  هند  به  ديگر  پير زن هاى 

بودم. چون سالى دوهزار پيرزن در هند ناپديد مى شوند!»
با  هم  كمى  و  شديم  اتوبوس  سوار  اّول  عمو جان،  و  من 
تاكسى رفتيم. بعد به يك محله ى خيلى شلوغ رسيديم. 

محله اى با كوچه هاى باريك و كثيف و جوى هاى بد بو . 
مشغول  كبريت،  چوب  از  استفاده  با  كوچه  آن  بّچه هاى 

بازى با كرم هاى تو جوى آب بودند.
عمو جان گفت:« توى اين محله، براى فوتبال جا نيست... 

به اين بازى مى گويند ِكرمبال!»
رسيديم .  بلند  ديوار هاى  با  ترسناك  خانه اى  به  باالخره 

يك  بود.  مختلف  حيوانات  قفس هاى  از  پر  حياط،  توى 
خرس قهوه اى با شلوارك راه راه، براى خودش توى قفس 
است  وحش  باغ  جا  اين  مگر  گفتم:«  من  بود .  خوابيده 
خرس زندگى  با اين  جورى  شما چه  دوست  عموجان؟... 

مى كند؟»
دوست عمو جان از دور گفت:« زندگى با اين خرس خيلى 
سخت است... چون او عاشق شلوارك هاى من است!»

زندگى  محل  از  دور  و  قفس  در  بيچاره،  حيوان هاى  آن 
خودشان، ضعيف ، بى حوصله و ناراحت بودند. 

كردن  خارج  مشغول  دست،  در  قليان  عمو جان ،  دوست 
دود از دهان گنده اش بود. او با همان قليانش جلو آمد 
و براى من سرى تكان داد. دو دوست قديمى به همديگر 
خودش  نوبت  گفت:«  يواشكى  عمو جان  نكردند.  سالم 

شهشهرهراراشهرام شفشفيفيشهرام شفي
گتصويرگر: ندا عظيم

مم
يميم ويرگر: نيرگر: ند

مم
گتصويويرگيرگرگرگر:ر: ندند ميميميتصتتصتصتصوصوي

يعيعيعييعي 
دا عظيم
يي

دا عظعظي عظظيدا عظيظيميم

ك د ختلف انات ح هاى قف از اط ح ى ت

خالصه ى قسمت قبل: 
بخرد.  هديه  برايم  عموجان  نداشتم  دوست  اصالً  اّما  شدم.  شهر  ساله ى  يازده  دروازه بان  بهترين  من 

عمو  جان گفت خيال دارد برايم يك حيوان خانگى بخرد... حاال ادامه ى ماجرا:
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سيزده  من سالم كند.  بود كه به 
سال پيش ، اّول من به او سالم 

كردم!»
توى  رفتيم  حرف،  اين  از  بعد 
دوستش  به  مرا  عمو جان  اتاق. 

معرفى كرد. آن هم به طور كامل.
است...  من  برادر  نوه ى  پسر ،  اين   -  
البّته به من مى گويد عمو... راستش وقتى به من مى گويد 
عمو ، زياد خوشم نمى آيد... انگار كه اشتباهى، با مسواك 

شوهر خاله ام، دندان هايم را شسته باشم!
دوست عموجان، چهره ى ترسناكى داشت . صورتش پر از 
آثار بريدگى كوچك و بزرگ، سوراخ هاى ريز و درشت و 
گو شت اضافه بود . آن صورت، آدم را ياد نقشه ى هوايى 
كوهستان هيماليا مى انداخت... يا يك استيك كه خوب 
نپخته باشد. بعد هم مشترى، آن را به صورت نيم جويده، 

به پيشخدمت رستوران پس داده باشد!
عمو جان گفت:« از صورت اين آقا نترس پسر... ايشان 
لباسشويى  ماشين  توى  رو شويى،  جاى  به  را  صورتش 

مى شويد!»
وحشى  حيوانات  با  هميشه  من  جانم ...  نترس  من  از  
تا  دو  ناهاِر  من  بار  يك  راستش،  داشته ام...  كار  و  سر 
ببر نر و ماده بودم... ولى ببرها وسط ناهار ( يعنى وسط 
من) دعوايشان شد . خانم ببره قهر كرد و رفت . آقا ببره هم 

فورى رفت ببيند استخر باز است يا نه !
زير  زدند  بمب  مثل  قديمى  دوست  دو  حرف ها ،  اين  با 
پك  چند  و  گرفت  را  قليان  جان  عمو  و قت،  آن  خنده . 
را  چيز  دو  نمى توانم  وقت  هيچ  من  زد.  آن  به  محكم 
به  چرا  و  مى آيد  خوششان  دود  از  بعضى ها  چرا  بفهمم: 

چيزهايى به اين بى مزگى مى خندند!
زياد  دودش  قدر  اين  چرا  ريخته اى ؟...  اين  توى  چى   -

است؟... من يك لحظه خيال كردم اتوبوسم!

- فضوالت بز است... مى گويند از تنباكو سالم تر است!
عمو جان گفت:« اين را توى مطب دكتر شنيدى؟»

دوستش گفت:« نه... توى زندان شنيدم!»
عمو جان گفت:« دوست من... پدر و مادرت آرزو مى كردند 
مهندس خوبى بشوى... خودت دوست داشتى جانور شناس 

خوبى بشوى... اّما قاچاقچى خوبى هم نشدى!» 
من گفتم:« قاچاقچى؟!... يعنى من دارم يك قاچاقچى را 

از نزديك مى بينم؟»
عمو جان خنديد و گفت:« دوست من قاچاقچى حيوانات 
و  مى دارد  بر   جايشان  سر  از  را  آن ها  يعنى  است... 
رفقاى  دوستم،  و  من  مى فروشد.  دورتر  جاى  يك  مى برد 
مدرسه  هم  با  نفرمان  دو  هر  يعنى  بوديم...  مدرسه  زماِن 

نمى رفتيم!»
بعد از اين حرف، عمو جان به آقاى قاچاقچى گفت:« حاال 

بلند شو يك تمساح اندازه ى اين پسر بياور ببينيم!»
من پرسيدم:« تمساح؟!... يعنى تمساح واقعى؟!»

 عمو جان گفت:« بّچه، به من مى گويند عمو جان ... من تا 
حاال به كسى هديه ى غير واقعى نداده ام!»

و  انداخت  من  قامت  و  قد  به  نگاهى  حيوانات،  قاچاقچى 
گفت:« تمساح اندازه ى اين بّچه مى خواهى؟... اين روزها 

مع
اين  -  

گ ّ ّال
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تا  چند  حال ،  هر  به  شده! ...  زياد  هم  مردنى  الغر  بّچه ى 
تمساح دارم رفيق عزيز... ولى يك خرده براى اين بّچه 
بزرگ است... البّته به نظر من اشكالى ندارد... مى تواند 
تا يكى - دو سال ديگر هم ازش استفاده كند!...  بّچه ها 
زود رشد مى كنند!...»                                                                                     

 – بعله ... بّچه ها زود قد مى كشند. پس لطفًا يك دانه از 
آن درشت هاش بياور!

قاچاقچى گفت:« يادش به خير ... بّچه  ... زن ... املت پياز 
با قارچ!»                                                              

افتادى  خودت  بّچه ى  ياد  حتمًا  گفت:«  عمو جان   
خوردش؟!»                                                                                                                         حمام  وان  توى  تمساح  كه  همان  نه؟... 
آشپزخانه  توى  تمساح  كه  نه...آن  گفت:«  قاچاقچى 
خوردش، زنم بود... بّچه ام را كوسه توى وان حمام خورد. 
را  مسكّنم  قرص هاى  همه ى  كه  داشتم  هم  عقاب  يك 
جانور  و  جك  از  پر  خانه ،  اين  طرف  هر  كه  بس  از  خورد! 
است... راستى پسرجان ، نمى خواهى بروى دستشويى ؟!... 
همان  گذاشته ام   را  تفنگ  آن  بروى،  خواستى  وقت  هر 
گوشه... حوله ى تميز هم همان جا هست!»                                    

 گفتم:« نه... من توى عمرم دستشويى نرفته ام!» 
نيمه ى  كل  بّچه،  اين  مى گويد...  دروغ  گفت:«  جان  عمو 
دّوم را توى دستشويى بود!»                                       

 آقاى قاچاقچى خنديد و گفت:« نترس پسرم... حيوانات ، 
بهترين وسيله ى سرگرمى و هيجان هستند. مى توانى يك 
زنجير به گردنشان ببندى و هر جا كه دلت خواست ببرى. 
توى خانه هم مى توانى مهمان ها را با آن بترسانى... خيلى 
كيف دارد... من خودم از داشتن تمساح خيلى لّذت مى برم. 

اّما زنم خيلى بهتر از من املت پياز با قارچ مى پخت!»
عمو جان گفت:« من وقتى بّچه بودم دوست داشتم يك 
كه  فهميد  زود  خيلى  مادرم  باشم...  داشته  زنده  تمساح 

من چه قدر از  تمساح خوشم مى آيد.» 
تمساح  كه  گفتيد  مادرتان  به  خودتان  عمو جان ،  گفتم:« 

مى خواهيد؟» 
روى  را  دندان هايم  جاى  خودش  نه...  گفت:«  عمو  جان 

گردن پسرخاله ام ديد!»
بتوانيد  تا  كرده ايد  بهانه  مرا  جايزه ى  پس  گفتم:«  من 
خودتان  براى  را  تمساح  يعنى  بدهيد.  را  زن عمو  جواب 

مى خواهيد.»
ساله  پنج  و  هفتاد  مرد  يك  به  مردم  گفت:«  عمو  جان 
آقا  اوهو...  مى خندند...  بخرد،  تمساح  خودش  براى  كه 
براى  پوشك  آگهى  تلويزيون  اّما  بّچه ايد؟!...  شما  مگه 

پيرمردها را نشان مى دهد!»
آقاى قاچاقچى گفت:« به نظر من مى توانيد يك عقاب 
بخريد... خيلى با مزه است... بهش غذا مى دهيد... براى 
عادت هايى  چه  عقابتان  كه  مى دهيد  توضيح  مهمان ها 
دارد... حيوان را مى َبريد گردش... او هم يك روز با يك 

ضربه ى منقار، چشمتان را كور مى كند!»
اين  از  بهتر  است...  خوب  خيلى  گفت:«  عمو جان 
قاشقى  بگويد:  مردم  به  باشد  مجبور  آدم  كه  است 
با  چشمم!...  توى  رفت  بود ،  شربت  ليوان  توى  كه 
مى خواهم.»                                                                                                                         تمساح  من  عزيز،  دوست  حال  اين 
توى  از  تا  رفت  قاچاقچى  آقاى  حرف ها،  اين  از  بعد 
آخرين  بياورد.  ما  براى  تمساح  يك  خانه اش،  زير زمين 
توى  دائم  بود،  گفته  صبحانه  ميز  سر  عمو جان  كه  حرفى 

گوشم تكرار مى شد:
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- به زودى، جايزه ى عزيزت، تو را در آغوش مى گيرد!
  قاچاقچى حيوانات، دور پوزه ى حيوان را با يك دور نوار 
چسب بسته بود. آن چسب نمى توانست دهان بّچه ى سه 
ساله اى را كه آبنبات چوبى مى خواهد، بسته نگه دارد!... 

چه برسد به دهان يك تمساح.
من يواشكى به عمو جان گفتم:« چسب به خاطر اين است 
ُشل  خيلى  كه  اين  بخورد؟...  را  كسى  نتواند  تمساح  كه 

است!»
عمو جان گفت:« نه به خاطر گول زدن مأمور قانون است!... 
مثل وقتى كه كمر بند ايمنى را الكى با دست، جلو خودمان 

نگه مى داريم!»
اصًال  ايمنى  رعايت  پسرم...  گفت:«  قاچاقچى  آقاى 
آدم  بر  و  دور  هميشه  بايد  خطر  نيست.  كننده  سرگرم 
ناز نازى  آدم هاى  است!...  همين  به  ِكيفش  بچرخد. 
خيلى مسخره اند... اين جور آدم ها گواهى نامه ى رانندگى 

مى گيرند. حّتى براى ماشين ريش تراشى!»
كيلومتر  پانصد  و  هزار  بار  يك  من  گفت:«  عمو جان 
كردم. خيلى  رانندگى  و  گرفتم  دست  با  را  كمر بند ايمنى 
كيف داشت... البّته فرماِن ماشين با يك دست، خوب 
نمى چرخد. به خاطر همين، سر از قطب جنوب در آوردم!»

مترى  دو  تمساح  يك  من  به  جان  عمو  متأّسفانه،  بله... 
از  باشم،  ادبى  با  بّچه ى  كه  اين  براى  هم  من  داد.  هديه 

عمو تشّكر كردم:
- خيلى ممنون عمو جان... از اين به بعد، هر وقت اين 

تمساح را ببينم، ياد شما مى افتم!
مهمان ها  وقتى  باشد،  يادتان  گفت:«  قاچاقچى  آقاى 
روى  بايد  بگيرند،  يادگارى  عكس  تمساح  با  مى خواهند 
زمين بخوابند. دليلش خيلى ساده است: تمساح دوست 

ندارد روى دو پا بايستد!»
مترى،  دو  تمساح  با  گرفتند  تصميم  قديمى  دوست  دو 
يك عكس يادگارى بگيرند. بنا براين، دو طرف حيوان دراز 

كشيدند.
من با دست هاى لرزان دوربين را گرفتم. اّما نمى توانستم 

عكس بگيرم.
به  چشم  يك  با  كه  ندارم  را  شجاعتش  من  عمو جان،   -

تمساح نگاه كنم! 
آقاى  به  بعد  كرد .  مرّتب  را  پيراهنش  يقه ى  عمو جان 
توى  تمساح  بگذار  نكن،  دود  ثانيه  چند  گفت: «  قاچاقچى 

عكس ديده شود!»
من گفتم:« اين عكس به چه درد مى خورد؟... يك تمساح 

بيچاره و قليان !»
عمو جان گفت:« فكر خوبى است. تمساح در حال قليان 

كشيدن!... زود باش!»
الى  را  قليان  شلنگ  فورًا  قاچاقچى  آقاى  حرف،  اين  با 
صداى  دود،  ميان  در  ناگهان  كرد.  فرو  تمساح  لب هاى 
من و عمو جان توى يك چشم به هم  بلند شد.  فريادى 

زدن، وسط كوچه بوديم .
پرسيدم:« چى شد عمو جان؟... تمساح كجاست؟»

راست  گوش  گفت:«  پادشاه 
دوستم را از ته كند!»

ست  

درباره ى هديه دادن به ديگران، 
دّقت كنيم. هديه ى ما نبايد 

باعث ناراحتى شود.

اشتباه عمو جان به ما ياد مى دهد: 
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مهدي قزل ارسالن
عّكاس: رضا بهرامى

من ميوه اي سبز و كوچكم. كمي تلخ اّما خوش مزه!... 
شما به اين راحتي ها با من دوست نمي شويد. اّما صبر 
دوستان  همين  خاطر  به  است.  زياد  من  حوصله ي  و 
زيادي در سراسر جهان دارم. من خيلي مفيدم. هر 

وقت چند تا زيتون گير آوردي، 

زيتون بيشتر در منطقه هايي با آب و هواى زيتون در جهان
معتدل رشد مي كند. مناطق معتدل، بهار و تابستان طوالني 

دارند. اطراف درياي مديترانه بهترين منطقه ي جهان براي 
پرورش زيتون است. بيشتر زيتون جهان در اطراف دريا 

كشت مي شود. كشورهاي اسپانيا، ايتاليا و يونان ، به ترتيب 
بيشترين زيتون جهان را توليد مي كنند.

خداوند در قرآن كريم به زيتون قسم ياد كرده است.
گفته اند: غذاي پيامبر (ص) در غار حرا، 

روغن زيتون و نان بوده است.

حتماً بخور!

زيتون در ايران
بيشترين و مرغوب ترين زيتون  ايران در 

رودبار استان گيالن كشت مي شود. در ايران 130 
هزار هكتار باغ زيتون وجود دارد. اگر به رودبار رفتي، حتمًا 

به تماشاي باغ هاي زيتون برو. برگ هاي درخت زيتون 
هميشه سبز است.

خوشمزه! تلخاّما ّام مك كوچكم وك كايسبزو منميوه

ست.
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زيتون  روغن  شناختن  براي 
خوب بايد به عطر، طعم و مزه ي 
آن توّجه كرد. روغن زيتون خوب 
بوي زيتون تازه مي دهد و بايد با 
بوييدن آن احساس تازگي كرد. 
به  را  ما  خوب  زيتون  روغن  بوي 
طعم  مي اندازد.  خيس  چمن  ياد 
ناخوشايند  نبايد  زيتون  روغن 
بدهد.  زننده  بوي  نبايد  و  باشد 
رنگ روغن زيتون نشانه ي كيفيّت 

آن نيست.

ميوه ي زيتون مثل شير و بدن مازيتون 
كلسيم زيادي دارد. زيتون 

از بيماري هايي مانند سرطان، 
بيماري هاي قلبي عروقي و... 

جلوگيري مي كند. زيتون از 
باال رفتن قند خون نيز 
پيش گيري مي كند.

ميوه ي 
پرفايده

ورد. مي توان از 
زيتون را مي شود خ

آن روغن گرفت. از برگ هاي درخت آن 

بون استفاده مي شود. در هسته ي 
براي توليد صا

ازي وجود دارد.
ّدي براي داروس

زيتون هم موا

ون بعد از روغن گيري، 
با تفاله هاي ميوه ي زيت

و الكل توليد مي كنند. باور مي كنيد كه 
برق، گاز 

. هيچ بخشي از 
ر مفيد باشد؟!..

ك ميوه اين قد
ي

ه بي استفاده نيست. شايد خداوند به 
اين ميو

 به آن قسم ياد كرده است.
همين دليل

انـواع 
زيتون

بيش از 1200 گونه زيتون در جهان وجود دارد. اين گونه ها، در 
مزرعه اي در اسپانيا به نمايش گذاشته مي شوند. 

ا
ز

بـياييد كـارآگـاه روغـن زيـتـون بشـويم!
١١با تشّكر از دكتر محّمد رمضانى، مدير ايستگاه تحقيقات زيتون رودبار
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حكايتى از كتاب «بهارستان جامى»

كژدُم و سنگ پشت
کژدمی بود که مهيشه تنها بود. نه 
دوست  او  نه  و  مي شد  دوست  او  با  کسی 

کسی بود.
کژدم، تنها مي رفت. تنها مي گشت. 
مهيشه  که  بود  زهرش  پُر  نيش  فقط ، 

مهراهش بود. مهه جا دنبالش مي آمد!
گرفت  را  راهش  کژدم  روزها،  از  روزی 
رودي  به  تا  رفت  و  رفت  رفت...  سفر  به  و 

رسيد. 
رود پُر آب بود. گذشنت از آِب رود برايش 
ناممکن بود. فکر کرد که چه گونه 
يک   بر گردد.  بايد  را  رفته  راهِ  مهه  اين 
و  آرام  که  ديد  را  سنگ پشتی  مرتبه 

آهسته از کنار  رود مي گذشت.
 سنگ پشت ه   م كژدم را ديد. درماندگی 
و خستگي اش را هم از زبان خودش شنيد. دل 

سنگ پشت  به حال کژدم سوخت. 
گفت:« من برای گذشنت از رود، به تو 

کمک می کنم.»
تکاين  را  نيشش  شد.  خوشحال  کژدم 

داد. سنگ پشت او را بر پشت خود سوار 
کرد و آهسته، تن به آب زد.

سنگ پشت مانند قايقی در آب پيش 
می رفت. کژدم بر پشِت او نشسته بود و 
متاشا می کرد. صدايی نبود جز آهنگ 

دلنشني رود!
سنگ پشت به خاطر کمک به کژدم، 
احساس خوبی داشت. اّما ناگهان صدای 
تق تقی شنيد. انگار چيزي را بر پشِت او 

می کوبيدند!
پرسيد:«  و  کرد  تعّجب  سنگ پشت 
چيزی بر پشتم می کوبند. اين صداي 

چيست؟... تو مني داين دوست من؟»
کژدم جواب داد:« اين صدای نيش من 

است که بر پشت تو می کومب!»
سنگ پشت از گفته ی کژدم 

گفت:«  خودش  با  شد.  دلگري 
من به او کمک مي کنم. اّما 

او بر پشتم نيش می زند.»
گفت:«  می دامن  کژدم 

بازنويسى: مجيد راستى
تصويرگر: حسن عامه كن

١٢
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کوِبيدن نيشم بر پشت تو اثر ندارد. اّما اين 
عادمت را منی توامن از خود دور کنم.»

رسيده  رود  ميانه ی  به  سنگ پشت 
من  بر  او  نيِش  گفت:«  خود  با  او  بود. 
امان  در  او  زهر  از   ديگران  اّما  ندارد.  اثر 
نيستند. تر است آن ها را برای مهيشه 

از شّر او جنات دهم.»
فرو  آب  در  سرعت  به  و  گفت  را  اين 

رفت. 

 آب خروشان، کژدم را از روي سنگ پشت 
جدا کرد و با خود بُرد. کژدم هر چه 
به  فريادش  خواست،  کمک  و  زد  فرياد 
گفت:«  سنگ  پشت  نرسيد....  جايی 
من هم عادت دارم گاهي در آب فرو بروم. 
مني توامن اين عادت را از خودم دور كنم!... 
بدي  دوستانش  به  كه  كسي  سزاي 

مي كند، مهني است.»
سنگ پشت، آرام از آب بريون آمد و آهسته 

و پيوسته به راهش ادامه داد.  

١٣
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چيستان= چيست آن؟!
1 آن چيست كه دهان ندارد ولي آدم را قورت مي دهد؟
2 آن چيست كه هر چه مي رود به برادرش نمي رسد؟

3 سفيد است ولي از برف سفت تر است. ريشه دارد ولي از درخت كوتاه تر است!

جلوگيري از هدر رفتن آب
بعد از اين كه راه را به قطره ي آب نشان دادي، شير را ببند.

طاهره خردور

سّيدرسول ميردامادى

١٤
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پاكت تشّكر بسازيم

روي يك مقّوا 
به اندازه ي الگو، 
شكل پاكت را بكشيد.
خط هاي كامل را با قيچي ببريد.
از روي خط چين ها تا بزنيد.

لبه هاي داخل پاكت را با 
چسب مايع به هم بچسبانيد.

2

2

3

2 3 2
2

3 3 2

5 2
3 2

4

2

1 3

5 6 2

2

2 3 3
4

3 1

3

بازي جزيره ها

مي توانيد براي معلّمتان 
يك نامه ي تشّكر بنويسيد و 
توي اين پاكت بگذاريد.

جواب سرگرمى در صفحه ى 31

اعظم اسالمى

حسين شاهوردى

هر دايره، يك جزيره است. هر جزيره را با خط هاي افقي 
 يا عمودي  به جزيره هاي ديگر وصل كن.

 تعداد خط هاي هر جزيره بايد با شماره ي جزيره مساوي باشد.
 بين هر دو جزيره، نبايد بيشتر از دو خط باشد.

 خط ها نبايد از روي جزيره يا از روي خط ديگر عبور كند.
 خط ها بايد مستقيم باشند.
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ش به همه 
ت. چشمهاي

ش اس
ش خو

ش به چشمهاي
س دل

در جنگل، نبايد مغرور شد!... مانتي
ت!
طرف مي چرخد... اّما او هنوز متوّجه خطر نشده اس

س پرتاب مي كند. زبان به حشره 
ت مانتي

سم
ك به 

ش را مثل موش
ت زبان دراز

آفتاب پرس
س در لحظه هاي آخر!

مي چسبد و او را به داخل دهان سوسمار مي آورد. مانتي

24
3

سحر حيدري

ت. هر 
زندگى در جنگل آسان نيس

ب باشد كه شكار 
جانوري بايد مواظ

ش ترند، 
ديگران نشود. آن ها كه باهو

بيشتر زنده مي مانند....
ي

رز
بي

ش آفريده
هرچه كه بيند ديده، خداي

1



ت. حاال او ناهار مي خورد!
ت شكارچي پيروز اس

س غافل گير مى شود. آفتاب پرس
مانتي

ت ها نگاه 
ش جداگانه به هر طرف كه بخواهد، مى چرخند. طورى كه مى تواند به تمام جه

 چشمهاي
ك چشم به جلو.

ب نگاه كند و با ي
ك چشم به عق

كند. مثًال با ي

ك حمله ي 
س مى تواند ي

ش پنهان بماند. پ
او اين توانايي را دارد كه از چشم شكار

ف قرار مى دهد. 
ت، سٍر طعمه را هد

غافل گير   كننده را انجام دهد.. زبان او مثل ُمش

ت را زياد كنى! انگشتان پاى 
ت. اگر مى خواهى زنده بمانى، بايد توانايى هاي

جا جنگل اس اين 
ت، شاخه را مي گيرند.

ت مثل انبردس
آفتاب پرس

گ شدن با محيط تغيير دهد. به اين كار استتار مي گويند، 
ش را براى همرن

گ پوست
مى تواند رن

س متوّجه حضور او نمي شود.
با استتار، هيچ ك

شكارچى بايد از او ماهرتر 
شكار، توانايى استتار يا مهارت هاى دفاعى ديگر را دارد، 

باشد.وقتى 

468

357
ت
س محيط زيس

ر از خانم صفورا زواران حسينى، كارشنا * با تشّك

ت!
ت اس

ب پرس
اين زبان آفتا

١٧
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آرنج پليور شما پاره و غيرقابل استفاده شده؟... مي توانيد با 
كمك بزرگ ترها از آن يك جفت دستكش بسازيد. البّته دستكش 

بدون انگشت!

اگر آستين هاي پليور يا ژاكت شما كامًال پاره نشده از آن ها 
براي خودتان ساق بند بسازيد. البّته براي اين كار هم به كمك 

مادر يا يك بزرگ تر با حوصله نياز داريد.

ت
گش

ن ان
دو
ش ب

ستك
د

ي پا
ده 
كنن

رم 
- گ

بند
اق 
س

ازه
ور ت

 پلي
ت و

ژاك
ن 
بافت

صمد چينى فروشان

هـا 
ور
يــ
ـلــ
پـ

هـا
ني 
فـت
و بـا

دور  را  پاره تان  يا  كهنه  بافتني  لباس هاي 
شكافتن  با  مي خورند.  درد  به  آن ها  نريزيد. 
بافتني ها و تهّيه ي كالفي از كاموا، مي شود يك 
پليور تازه يا لباس تازه تهّيه كرد. اگر نمي توانيد 
لباس كاموايي تان را بشكافيد، راه هاي ديگري 
لّذت  و  صرفه جويي  براي  راه هايي  هست.  هم 

بردن از چيزهاي كهنه.

نخ پليور و ژاكت كاموايي كهنه تان را باز كنيد و از آن پليور 
تازه ببافيد. مي توانيد حّتي مدل پليورتان را تغيير دهيد و يا با 
اضافه كردن رنگ هاي ديگر از همان جنس كاموا، به زيبايي آن 

اضافه كنيد. هنوز خيلي از خانم ها و آقايان بلدند چيز ببافند! ١٨
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اگر دوست داريد، يك جفت كوسن زيبا داشته 
حاال  نيندازيد.  دور  را  كهنه تان  ژاكت  باشيد، 
خودتان  بالشتك هاي  به  دادن  لم  از  مي توانيد 
لّذت ببريد!... در اين كار هم به كمك و راهنمايي 

بزرگ ترها نياز داريد.

آستين هاي پليور كهنه تان را جدا كنيد. آن ها را 
در طول آستين از وسط قيچي كنيد. لبه ي انتهايي 
پليور را نخ كش كنيد تا مقداري نخ براي دوختن 
لبه هاي  بياوريد.  دست  به  آستين  بريده ي  لبه ي 
بريده را با اين نخ بدوزيد تا ديگر نخ كش نشود. 
آستين دّوم را هم با همين روش آماده كنيد. حاال 
دو آستين را به هم بدوزيد. تبريك مي گويم: شما 

يك شال گردن تازه و زيبا داريد!

كاله  مي توانيد  هم  پليورتان  باقي مانده ي  از 
كنيد.  تهّيه  زمستان  براي  نرمي  و  گرم  سربند  يا 
با  كنيد.  نصف  دو  سينه  خِط  از  را  پوليور  بدنه ي 
را  خورده  قيچي  لبه هاي  تمام  باقي مانده،  نخ هاي 
بدوزيد تا نخ كش نشود. با دوختن سوراخ گردن، 

يك كاله يا سربند گرم و نرم به دست مي آوريد.

لبه هاي  كنيد.  جدا  را  پوليورتان  آستين هاي 
تا  بدوزيد  خودش  نخ  با  را  آستين  شده ي   بريده 
نخ كش نشود. دهانه ي كوچك تر آستين را هم كوك 
بزنيد و به صورت منگوله درآوريد. آستين را از 
دهانه ي بزرگ تر روي قوري بكشيد. حاال كاله قوري 
شما آماده است. با اين درپوش زيبا، چاي بهتر و 

زودتر دم مي كشد.
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اشكانيان 2200 سال پيش در ايران به حكومت رسيدند

خى
اري
ى ت

اها
جر
ما

خىخى
ريريخي
تاتا
اى
اهاه
جرجراجر
ماماما

دديدند ييران به حكومت رس رري اشكانيان 2200 سال پيش در ا

اشكانيان 
اشك هاى اشكانيان

لقب پادشاهان اين سلسله، اشك بود. اشك اّول، اشك دّوم، 
اشك سّوم، چهارم و پنجم ... تا آخر. البّته هر كدام از 
اشك ها اسم خودشان را هم داشتند مثًال مهرداد ، فرهاد، 
اردوان، بِالش. ولى چون اّولين پادشاه اسمش اشك بود، 

بقّيه هم دوست داشتند اشك باشند. 
ايران  در  سال  پانصد  حدود  اشك ها ، 
حكومت كردند. براى همين طوالنى ترين 

سلسله ى حاكم در ايران هستند. 

خداحافظى 
با يونانى ها

هفتاد سال قبل از اشكانيان، اسكندر يونانى 
به ايران حمله كرده بود . براى همين تا هفتاد سال به جاى 

اين كه ايرانيان بر خودشان حكومت كنند، خارجى ها حاكم ايرانى ها بودند. 
نام سلسله ى يونانى در ايران سلوكيان بود. اشك اّول با يونانى ها جنگيد و آن ها را شكست   

داد . سلوكيان كم كم فهميدند بهتر است بروند سر خانه و زندگى خودشان در يونان.

زندگى روى اسب
اشكانيان از قوم پارت بودند. پارت يعنى : سواره و جنگجو... 
اين پارت ها در چادر زندگى مى كردند. از بس كه به تيراندازى 
و سواركارى و شكار عالقه مند بودند يادشان رفته بود كه بايد 
در يك خانه ى محكم تر زندگى كنند. اّما اگر هم در خانه هاى 
خوب  تيراندازيشان  وقت ،  آن  مى كردند،  زندگى  معمولى 
نمى شد. يعني نمى توانستند خدمت يونانى ها برسند. پس همان 
بهتر كه در چادر و صحرا زندگى مى كردند. اين ها به قدرى از 
تيراندازى و سواركارى خوششان مى آمد كه مى گفتند:« آدم 
خوشبخت كسى است كه در جنگ و روى اسب 

بميرد!»

هم
يازد

اشك 

على اكبر زين العابدين
تصويرگر: نگين حسين زاده

صورت بالش
 موزه ى مّلي ايران
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قدرت گرفتن اشكانيان
مهرداد اّول و دّوم از اشك هايى بودند كه چند جنگ 
حسابى راه انداختند و وسعت كشور را زياد كردند. اگر 
نقشه ى ايران را در آن زمان نگاه كنيد، مثل يك آدم 
قوى و هيكل گنده است كه انگار دست هايش را باالى 
كمرش جمع كرده. در اين نقشه بايد درياچه ى خزر را 

به جاى كلّه ى اين مرد قوى تصّور كنيد. 

بازگشت خط ايرانى
 نام اشك بيست و دّوم، بالش اّول بود. او زمانى كه 
مى خواست سّكه  ضرب كند ( يعنى بسازد) دستور داد 

به خط و زبان ايران روى آن بنويسند. چون از 
زمان سلوكى ها روى سّكه ها را با خط يونانى 

مى نوشتند. 

درياى خزر 

درياى پارس

شيوه ى اداره ى كشور
را  كشورشان  امپراتورى ها،  بقّيه ى  مثل  اشكانيان 

كامًال  سرزمين ها،  و  استان ها  يعنى  نمى كردند.  اداره 
گوش به فرمان اشك ها نبودند. هر كدام از اين سرزمين ها 

و استان ها حاكم جداگانه اى داشتند. آن ها فقط موقع جنگ ها به 
كمك اشكانيان مى آمدند و به شاه ماليات هم مى  دادند. اين 

چشم ديدن هم را نداشتند. عّده اى  حاكمان معموالً 
اشكانيان  رفتن  بين  از  علّت هاى  از  يكى  گفته اند 

همين بوده است. 

حاال كه يونانى ها رفته بودند، سر و كلّه ى يك كشور 
مردم آزار ديگر به نام امپراتورى روم پيدا شد. رومى ها يك 
فرمانده ى خشن داشتند به نام كراسوس. اين كراسوس خيلى پر اّدعا بود. به 
دوستانش گفته بود « مى روم ايران را تصّرف كنم و ثروتشان را به چنگ آورم. آن ها 

خيلى ضعيفند.»
كراسوس چند هزار سرباز بيچاره را براى حمله به ايران با خود آورد. يكى از فرماندهان 
شجاع ايرانى به نام «سورنا» كه تازه از يك جنگ برگشته بود، خبر را شنيد. او هم چند 
هزار سرباز ايرانى را آماده كرد تا در شهر حّران به سپاه روم رسيدند. ايرانى ها سوار شتر 
و اسب بودند و همين طور كه سوارى مى كردند، تند و سريع از تيركمان هايشان تير پرتاب 

مى كردند. رومى ها بيشترشان پياده بودند. 
سورنا با لشكرش بيست هزار رومى متجاوز را كشت. ده هزار تا هم اسير كرد. بقّيه هم فرار كردند. 

امپراتورى روم : 
يك دشمن جديد

وويونانى  يها را با خط  ههكه ككها روى س ىىكى زمان سلو
مىنوشتند. 

خزر
وويوهى ادارهى كشور ييش

را  ششكشورشان  امپراتورىها،  ههّيهى  بق مثل  يّيان  ااي ييان ااك ككاش
ااكامًال ننينها،  سرزم و  ييها  استان ععيعنى  رر كردند.  نمى اداره 

م ر ر م ز

هم
وزد

اشك ن

يك
ت و 

اشك بيس

هم
هجد

اشك 

خط پهلوى اشكانى

مجّسمه  ى سنگي مرد
 ارتفاع 76 سانت

ريتون با سر گربه ى وحشي 
 مكشوفه از گيالن
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هـيـع!!!
ببخشيد آقا... دوباره سكسكه مان گرفته!

برو كمي آب بخور

هـيـع!!!
... ببخشيد

هـيـع!!! هـيـع!!!
آقا اجازه، سكسكه ام بند نمي آيد. چه جوري بروم سر كالس؟؟... 

هـيـع!!!
سكسكه خود به خود بر طرف مي شود. نگران نباش.

؟... 

يچـيـزهـايـي كـه عـضـالت دسـتـگـاه تـنـفـسـي را تـحـريـك مـي كـنـد و ســكــســـ ي ز ي يچ

مصرف
 چاي داغ، آب 
نوشيدن هنگام 

خوردن غذا

صحبت كردن هنگام خوردن غذاخوردن نوشابه هاي گازدار
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نرگس الهياري
تصويرگر: سام سلماسى

اگر بعد از 48 ساعت سكسكه
 بند نيامد، الزم است به پزشك 

مراجعه كنيد.

اضطراب و هيجان يا خنده ي شديد

چند دقيقه در يك پاكت يا كيسه ي پالستيكي نفس بكشيد.

ـــــكــه را بـه وجـود مي آورد:

گاهي جنين در رحم مادر، دچار سكسكه مي شود!

چند راه براي بند آوردن ســكــســكــه:

باور كنيد:

ن

ققيق ييچند دق

نچند راه براي بند آوردن

10 ثانيه نفس نكشيد.

با تشّكر از دكتر احمد اسماعيلي نراقي

يشود!
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بشور- خشك كن
ظريف  خيلى  لباس ها  از  بعضى 
هستند. بعضي از لباس ها هم با پولك، 

مرواريد و... تزئين شده اند . 
دست  با  بايد  را  لباس  اين  معني: 

بشوييد. 

به داخل يقه يا كنار جيب لباستان 
نگاه كنيد. اين جا عالمت هايي وجود 
دارد كه با شما حرف مي زند. مثًال 
اين كه لباس شما بايد چه گونه شسته 
شود يا چه طور از آن نگهداري كنيد. 
حاال دوست داريد زبان اين نشانه ها 

ماشين و عالمت ها را ياد بگيريد؟ با  بايد  را  لباس  اين  معني: 
 لباس شويى بشوييد.

زهرا داورى كيا

درجه   40 آب  با  را  لباس  اين  معني:   
بشوييد. با دماي بيشتر از 40 درجه، خراب 

مي شود. 

شيده اند. 
دايره يك ضربدر ك

 روى اين 

 ممنوع!... خشك شويى 
معنى: خشك شويى

بنابراين     .
مى رساند آسيب  شما 

لباس  به 

ب بشوييد.
 را حتماً با آ

لباستان

مي توانيد از 
لباستان لك شده، 

معني: اگر 

ستفاده كنيد.
سفيد كننده ا

مواد 

سفيد كننده 
فاده از مواد 

ني: فكر است
مع

س نازنين تان 
ون كنيد. لبا

را از سرتان بير

 عالمت روى 
يشه لك مي شود. اين

براي هم

گى ديده مى شود. 
لباس هاى رن

مم
فه
ب  -

نم
ببي

40
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دارد  كم  دماى  كه  آبى  با  را  لباس  اين   معني: 
بشوييد.

دارد  متوّسط  دماى  كه  آبى  با  را  لباس  اين  معني: 
بشوييد.

معني: با آب داغ هم مى شود اين لباس را شست.

معني: اگر اين لباس را بچالنيد، خراب مي شود.

معني: با خشك كِن ماشين لباس شويي خشك كنيد.

معني: همين جورى بايد بيندازيدش روى بند تا خشك 
شود.

يك دايره ى توخالى يا دايره اى كه 
نوشته  انگليسى   P  حرف آن  توى 
شده هم همين معني را مي دهد. لطفًا 

لباس تان را بدهيد خشك شويى!

معني: اصًال نبايد لباس تان 
را بشوييد! نه... اشتباه نكنيد!... 

   لباس شما بايد به صورت 
«خشك شويى» شسته شود. 

دنياي نشانه ها خيلي 
بزرگ و جالب است. 
در شماره هاي بعد، با 
نشانه هاي بيشتري 
آشنا مي شويم.

P
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زهرا برازنده نژاد

چه كسى تا حاال شنيده كه خرگوش 
بتواند شير را شكست دهد؟

و  درنده  شير  كتاب:  نام    
خرگوش باهوش  

  نويسنده :جعفر ابراهيمى «شاهد»
  تصويرگر :آرتميس حبيبى آزاد

  ناشر : مدرسه
  تلفن: 88800324-9

  نام كتاب: شعر سبزه ها
  سروده ى احمد خدادوست
  تصويرگر : سعيده زرندى

  ناشر : كانون پرورش فكرى كودكان 
و نوجوانان

  تلفن: 88962972

از تماشاى هيكل كوه وار و سرو مانند 
پهلوان ميرزا، لرزه به اندام پهلوان ادريس

 افتاد.
  نام كتاب : شگرد پهلوانان (هشت جلد)

  نويسنده : محّمد رضا يوسفى
  تصويرگران : الهه طاهريان –

 اكبر نيكان پور
  ناشر: كتاب هاى پروانه 

  تلفن:88951739 
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نانى كه هنگام گرسنگى، در مغزمان تصّور 
مى كنيم با نانى كه در نانوايى مى بينيم چه 

فرقى دارد ؟
  نام كتاب : مغز و شگفتى هايش 

  نويسنده: مونيكا روسيگر
  ترجمه ى  كمال بهروز كيا

  ناشر : كتاب هاى بنفشه (قديانى)

و  آدم ها  همه ى  كه  سرزمينى 
حيواناتش  ميوه و سبزي اند.

  نام كتاب: ماجراهاى چيپولينو
  نويسنده: جانى رودارى
  ترجمه ي آبتين گلكار

  ناشر: چشمه(كتاب ونوشه )

  وقتى هر دو از خر شيطان پايين 
مى آييم ، عقل هايمان را عين صد تا هزار 

تومانى روى هم مى گذاريم.
  نام كتاب : پهلوان در قوطى كبريت!

  نويسنده : يعقوب حيدرى
  ناشر: تجلّى مهر

   تلفن:66629758 

تلفن:66404410

توزيع 
تلفنى

 پستهزينه ىبدون 

تلفن:66492524  

توزيع 
تلفنى

 پستهزينه ىبدون 
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هديه
دوست  سپهر  با  نمى خواهم  ديگر  من  مامان،  گفت:«  مادرش  به  كيوان 

باشم... او پسر خطرناكى است.»
مادر پرسيد:« چرا اين طور فكر مى كنى پسرم؟»

كيوان گفت:« سپهر امروز به من يك كتاب داد...»
مادر گفت:« اين كه اشكالى ندارد پسرم.»

كيوان گفت:« به خاطر اين داد كه ديروز كتابم را خورده بود!»

خواندن
در يك فروشگاه بزرگ ، اّولى گفت:« ببخشيد دستشويى كجاست؟»
دّومى گفت:« از تابلوهاى راهنما استفاده كن... روى آن ها نوشته.»

بروم  بايد  من  است؟...  باز  ساعتى  چه  تا  فروشگاه  گفت:«  اّولى 
خواندن ياد بگيرم و برگردم!»

خاطره
نشست.  ميزى  سر  و  رفت  رستورانى  به  پيرمردى  روز  يك 
بعد، پيشخدمِت پيرى را صدا زد و گفت:« آقا شما يادتان 
مى آيد؟... هفتاد سال پيش، همين جا، من شما را صدا زدم 

تا برايم يك جوجه ى سرخ شده بياوريد.»
ديگر  دقيقه ى  پنج  تا  قربان ...  ببخشيد  گفت:«  پيشخدمت 

حاضر مى شود!»

تمساح ها 
هم  به  پير  خانم  دو  استوايى ،  منطقه ى  يك  در 

رسيدند.
خانم اّول پرسيد :« بگو ببينم، باالخره آن دخترت 
ازدواج  شد  موّفق  بود،  سالش  پنج  و  چهل  كه 

كند؟»
خانم دّوم گفت :« نه... نتوانست ازدواج كند. آخرش هم تمساح خوردش... 
دختر شما چى؟... همان را كه پنجاه سالش بود مى گويم... برايش خواستگار 

آمد؟»
خانم اّول جواب داد:« برايش خواستگار نيامد... ولى اين 

روزها تمساح ها خيلى خطرناك شده اند!»

خواندنواندن

منطقه يك  در 
رسيدند.

ّخانم اّول پرسي
پن و  چهل  كه 

كند؟»
ّخانم دّوم گفت:« نه... نتوانست ازدواج كن
دختر شما چى؟... همان را كه پنجاه سالش

ج م

آمد؟»
ّخانم اّول جواب داد:« بر
ها خيلى خ

ب
روزها تمساح

ههيه هد
مادرش به  كيوان 
باشم... او پسر 
مادر پرسيد:« چر
كيوان گفت:« س
چ پ

مادر گفت:« اين
كيوان گفت:« به

خاط
ر يك 
بعد، پ
مىآيد
تا براي
پيشخد
حاضر
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عروسي
را  غريبه اى  مرد  عروسى،  جشن  در 
پنج  غذا،  بشقاب  هشت  كه  ديدم 
نوشابه ،  ليوان  يازده  ساالد ،  ظرف 
سيزده موز و يك كاسه ژله خورد... 
شانه اش  روى  زدم  آرام  خيلى 
را  شما  من  ببخشيد،  گفتم:«  و 
نمى شناسم... شما از اقوام عروس 

هستيد يا از فاميل داماد؟!»
فقط  من  جانم!...  كدام  هيچ   -
كه  كسى  آن  من  بگويم  آمده ام 

شما فكر مى كنيد نيستم!

كّله پاچه
يك آقاى خارجى وارد مغازه ى كّله پاچه فروشى 
آبگوشت  توى  گوسفند،  كّله ى  شانزده  شد . 

چيده شده بود و بخار به هوا مى رفت.
آقاى خارجى با تعّجب فراوان گفت:« اوه، در 

اين جا گوسفندها هم به جكوزى مى روند!»

پول خرد
يك  بود.  دماغ  زيبايى  جّراح  دكتر،  آقاى 
پيتزا  خودش  براى  و  زد  تلفن  ظهر،  روز 

سفارش داد. 
من پيتزا را به مطبش بردم و گفتم:« پولش 
مى شود پنج هزار و دويست و سى تومان.»

تومان به  دويست  پنج هزار و  دماغ،  جّراح 
من داد. بعد گفت :« من پول خرد ندارم تا 

سى تومانش را بدهم...
به  برايت  را  دماغت  جا،  اين  بخواب    

اندازه ى سى تومان عمل كنم!»

پول خرد
زيبايى  جراح  دكتر،  ّآقاى 

براى و  زد  تلفن  ظهر،  روز 
سفارش داد. 

من پيتزا را به مطبش بردم
مىشود پنج هزار و دويست
دو پنج هزار و  دماغ،  جّراح 
من داد. بعد گفت:« من پو

ج پ غ جح پ

مدرسه
 مدير مدرسه به سامان گفت:« پسر جان آخرين بارت باشد كه دير مى آيى مدرسه... تو براى اين كه به موقع به 

مدرسه برسى، بايد ساعت شش صبح از خواب بيدار شوى.»
سامان گريه كرد و گفت:« اگر ساعت شش صبح بيدار باشم، صداى پدرم را كه توى حّمام در حال آواز خواندن 

است ، مى شنوم!»
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ماجراى آن گربه
ناله ى  صداى  آمدم،  بيرون  خانه  از  كه  روزها  از  روزى 
ضعيفى به گوشم رسيد. به طرف صدا رفتم. 
گربه ي سفيدي در چاله اى كنار خانه ى ما افتاده 
بود. انگار از من كمك مى خواست. اشك در 
چشمانم جمع شد. فوراً به پدرم خبر دادم. او را 
بيرون آورديم و پايش را با بتادين و دستمال 
تميز شستشو داديم. بعد هم پايش را بستيم. 
او  اين كه  از  بعد  داديم.  غذا  او  به  روزى  چند 

خوب شد او را رها كرديم.
محّمد مهرورزيان- كالس پنجم از سبزوار

يا صداي در
يك روز هوس كردم به تماشاي دريا بروم . 

خانه ى ما به دريا نزديك است. اّما پدرم گفت:
«تا تكاليفت را ننويسى نمى توانى بروى.»

اّما  شدم.  ناراحت  خيلى  دلم  توى  من   
صداي دريا را مي شنيدم. به خودم گفتم:« دريا 

هم مي گويد اّول تكاليفت را انجام بده!»
 بعد از يك ساعت تكاليفم تمام شد. 

توى دلم گفتم :« راحت شدم . ديگر مى توانم به تماشاي دريا بروم و بازى كنم.»
محّمد سعيد حيدرى گرجى-  كالس چهارم از قائم شهر

نيوشا سّيد نژاد، كالس چهارم

پرنيان قانع، كالس چهارم

على اكبر زين العابدين
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جواب سرگرمى

بازي هاي
دسته جمعي

در بازى هاى گروهى مثل گرگم به هوا، هر كسى كه بازنده  شود و از 
بازى بيرون برود، ناراحت مى شود. شايد گريه كند. اّما كسى كه برنده 
مى شود، خيلى خوشحال است و به خودش افتخار مى كند. چون 
ديگران بيشتر به او توّجه مى كنند ، مثًال اگر كارى داشته باشند از او 
مى خواهند كه كمكشان كند. و خالصه، بين هم كالسى ها معروف 
مى شود. بازي هاي دسته جمعي به ما ياد مي دهند كه در زندگي، بيشتر 

تالش كنيم.
 فاطمه عبدالهى- كالس چهارم از يزد

چيستان ها:
آب دريا 2. چرخ 3. دندان

جواب بازى جزيره ها:

هليا عظيمى، كالس چهارم

2

2

3

2 3 2
2

3 3 2

5 2
3 2

4

2

1 3

5 6 2

2

2 3 3
4

3 1

3

جواب جلوگيرى از هدر رفتن آب:
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طاهره ِخَردور
تصويرگر: امير خالقى 

هم خانواده ي امنّيت 1 .
وقتي وارد مي شويم، مي گوييم 2 .
چه وقت؟- همان«باز» است 3 .

از نت هاي موسيقي- چيزى كه مى ارزد- طرف 4 .
بزرگ ترين شهر ايران- قّله ي بلند در زاگرس 5 .

درخت تاك- بيماري از يك نفر به نفر ديگر ....  6 .
مي كند- مرواريد درشت

ساز چوپان- به معناي نيز 7 .
مواد تشكيل دهنده ي سنگ هاي معدني 8 .

كشوري كه عقيقش معروف است. 9 .

درك كردن و دانستن چيزي 1 .
طوالني ترين رود ايران در جنوب شرقي كشور واقع است 2 .

تعداد جزء هاي قرآن- اّولين عدد مفرد 3 .
دوستانمان   ....  با  خاندان-  معني  به  عربي  كلمه هاي  از  4 .

مي گيريم- دو حرف اّول ايران
و  راهبر  مي آوردند-  جوش  به  را  آب  آن  با  مادربزرگ ها  5 .

هدايت كننده
ستون دين- لقب پيامبر اكرم(ص) در جواني 6 .

فوري 7 .
اين كتابچه نشان مي دهد كه چه كسى صاحب خانه  است- 8 .

. 9 به هضم غذا مي گويند.

افقى

عمودى

٣٢
ي 2 آبان 1390 / شماره 


