
قطره هاي كوچِك آب
اقيانوس بزرگ را مي سازند

دانه هاي كوچِك شن
ساحل زيبا را.

لحظه هاي كوتاه
شايد بي ارزش به نظر برسند،

اّما قرن ها را مي سازند.

كارهاي كوچك محبّت آميز،
كلمات كوتاه محبّت آميز،

چـيـزهـاي كـوچـكزمين را، مانند بهشت مي كنند.
جوليا آ. كارني
ترجمه ي مجيد عميق
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علي اكبر زين العابدينآذر
عّكاس: اعظم الريجاني 

14 آذر 
15 آذر 

تير اّول را سپاه يزيد انداخت. مبارزه آغاز شد. امام حسين (ع) از آنان خواست 
كه از جنگ دست بردارند. اّما آنان نپذيرفتند. امام و يارانشان با آن كه هفتاد و 
دو نفر بيشتر نبودند، در مقابل صدها نيروى يزيدى مقاومت كردند. ياران امام 
حسين(ع) براى اطاعت از فرمان خدا، ايستادگى در برابر ظلم و براى يارى نوه ى 
پيامبر(ص)، آماده ى شهادت شدند. در ميانه ى كارزار، هنگام ظهر، امام حسين(ع) 
و يارانشان نماز جماعت خواندند. در آن هنگام نيز، يزيديان دست از تيراندازى 
به نمازگزاران برنداشتند. در اين روز فرزندان و برادران امام حسين(ع) نيز به 
شهادت رسيدند. آخرين فردى كه در روز عاشورا به شهادت رسيد خود حضرت 
سّيد الشهدا(ع) بود. پس از شهادت امام  سّوم ما، نيروهاى يزيد به سمت چادرها 

حمله ور شدند و همه چيز را غارت كردند. 

عاشورا يعنى دهم محّرم. هر ساله، شيعيان جهان در اين روز، برنامه هاى سوگوارى 
باشكوهى براى امام حسين (ع) و شهداى كربال ترتيب مى دهند. بيشترين مراسم 
عزادارى در فاصله ى صبح تا ظهر عاشورا برپا مى شود. در تقويم كشورهاى ايران، 

افغانستان، هند، عراق و پاكستان روز عاشورا تعطيل رسمى است.

10 قّصه ى عاشورايى براى بّچه ها
به روايت فريبا كلهر
تصويرگر: سّيد حسام الّدين طباطبايى
ناشر: كتاب هاى بنفشه (قديانى)

تاسوعاى حسينى
عاشوراى حسينى
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30 آذر 

شب يلدا
آن شب، همه چيز خوب بود. شب يلدا بود و مى خواستيم زمان زيادى بيدار 
بمانيم. آجيل مغز كرديم. هندوانه ى سرخ قاچ كرديم. انار آبدار دان كرديم 
قرآن  به  خنديديم.  دايى جان  بامزه ى  حرف هاى  به  پاشيديم.  گلپر  آن  روى  و 
و شعرهاى حافظ كه پدربزرگ مى خواند، گوش داديم. با بّچه ها بازى كرديم. 
تلويزيون ديديم. يك شام حسابى خورديم. اّما، ساعت دوازده شب كه شد، من 

تازه يادم افتاد، بايد يك روزنامه ي ديوارى براى روز بعد درست مى كردم!

ايشان  به  عّلت،  همين  به  مى پرداخت  عبادت  به  زياد  چهارم(ع)،  امام 
بودند.  داده  عبادت كنندگان  زيور  و  كننده (سّجاد)  سجده  بسيار  لقب 
است:  شده  جمع آورى  ايشان  سخنان  و  نوشته ها  از  مشهور  كتاب  دو 
دردناك  حادثه ى  زمان  در  ايشان  حقوق.  رساله ى  و  سّجاديه  صحيفه ى 
از  را  سّجاد  امام  زينب (س)   حضرت  و  بودند  بيمار  سختى  به  كربال ، 
بودند  دانشمندى  انسان  زين العابدين(ع)  امام  داشتند.  باز  جنگيدن 
كه شاگردان با ارزشى تربيت كردند. يكى از اين شاگردان ، ابو حمزه ى 

ُثمالى نام داشت. 
برخى  مى كردند.  فراوان  رسيدگى  فقير  افراد  و  خانواده ها  به  ايشان 
گفته اند امام تعداد زيادي خانواده ى نيازمند را سرپرستى مى كردند. 
اّما بسيارى از اين افراد پس از شهادت ايشان، فهميدند كه آن شخص 

امام سّجاد(ع) بوده است. 

17 آذر 

از سخنان جاودانه ى امام سّجاد(ع):
ميوه هاى  از  را  او  خداوند  دهد،  غذا  را  گرسنه اى  مؤمن  كس  هر   
بهشت سير مى كند. و هر كه تشنه اى  را آب دهد، خداوند از چشمه ي 

گواراى بهشتى سيرابش مى گرداند.
پوزش  تو)  و (از  برگردد  سپس  و  كند،  بدگويى  تو  از  شخصى  اگر   

طلبد، عذرخواهى و پوزش او را بپذير.
پناه خدا  در  ببخشيد،  ديگران  به  دوست داريد  كه  را  آن چيز  اگر   

خواهيد بود.

شهادت  امام سّجاد(ع)
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مرد هاى آن طرف
دست هاى سردشان از سنگ بود

آن سپاه سنگ دل
با صِف آيينه ها در جنگ بود

مرد هاى اين طرف
توى سينه آسمانى داشتند

خشمگين بودند و باز
خنده هاى مهربانى داشتند

ناگهان در اين طرف
سينه ى يك آسمان پر نور شد

چشم شور دشمنان
لحظه اى از تابش آن كور شد

محّمد   كاظم  مزينانى
تصويرگر: ندا عظيمي
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« تيرها! اى تيرها!
نرم و بازيگوش از من بگذريد

مثل باران ، مثل آه
از گلو و سينه و تن بگذريد.»

ناگهان تيرى وزيد
خون گرمى در هوا فّواره زد

يك سؤال سرخ بود
آمد و خود را به قلبى پاره زد

ظهر بود و آسمان
طرحى از داغ و دريغ و درد بود

توى آن ، خورشيد نيز
مثل يك ُمرده كبود و سرد بود.
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شهرام شفيعي   
تصويرگر: ندا عظيمي

ديروز ظهر، جناب سرهنگ با زن و بّچه اش مهمان ما بود. 
ناهاِر  براى  داد  دستور  عموجان  مهمان ها ،  آمدن  از  قبل 

آن ها، يازده تا سيب زمينى آب پز كنيم.
مادرم از باالى عينكش نگاه كرد و گفت:« عمو جان، به نظر 
من درست نيست كه براى مهمان ها سيب زمينِى آب پز 
كه  سنگ  زغال  معدِن  يك  توى  ما  مگر  كنيم...  درست 

ريزش كرده، گير افتاده ايم؟!»
بعد  خاراند.  شست  انگشت  با  را  سرش  وسط  عموجان 
دارم  سيب زمينى  تا  يازده  انبارى،  توى  من  نه...  گفت:« 
كه جوانه زده و دارد سبز مى شود ... مهما ن ها دو راه دارند: 
يا اين سيب زمينى ها را بخورند، يا اين كه چند روز ديگر 

بيايند و توى انبارى، از فضاى سبز لّذت ببرند!»
صرف  به  را  مهما ن ها  ناهار،  جاى  به  كاش  گفت:«  مادرم 

هواى تازه در بالكن دعوت مى كرديد!»
هواى  خودم  بالكن؟!...  گفت:«  عصبانّيت  با  عموجان 

تازه ي بالكن را براى فردا بعد از ظهر الزم دارم !»
پذيرايى  به  كه  است  اين  عموجان  عادت هاى  از  يكى 
داريم،  مهمان  وقتى  مى دهد.  اهمّيت  خيلى  مهمان  از 
موزه،  توى  و  مى شود  بيدار  صبح  پنج  ساعت  از  عموجان 
مطمئن  مى خواهد  چون  مى رود.  طرف  آن  و  طرف  اين 
مهمان ها  چشم  جلو  بخورى  درد  به  خوراكِى  هيچ  كه  شود 
و  مى كند  خالى  را  يخچال  حّتى  همين،  به خاطر  نباشد!... 

تويش كفش مى  چيند!
ندارد  دوست  كه  است  اين  عموجان  ديگر  اخالق  يك 
برايش مهمان سر زده بيايد. چون كه پنير چيز خوشمزه اى 

است و عموجان بايد قبل 
از رسيدن مهمان ها پنير ها 
هشت  و  سى  توى  از  را 
بيرون  موشش  تله  تا 

بياورد!
درباره ي  داشتم  بله... 
مهمانى ديروز و آن يازده 
زده  جوانه  سيب  زمينى  تا 

توضيح مى دادم....
بعد از دستور عموجان ، زن عمو ى چاق و صبور از جا بلند 
كرد.  چرب  زيتون  روغن  با  را  دست هايش  پشت  و  شد 
زن عمو حّتى يك بار هم توى عمرش هوس نكرده كه با 
مالقه توى سر شوهرش بكوبد. چون كه به جاى آن، پشت 

دست هايش را چرب مى كند... البّته روزى پنجاه بار!
وچّله  چاق  اردك  تا  پنجاه  از  بيشتر  ما  من،  دل  عزيز   -
به  است.  نفر ه  چهار  و  هشتاد  ما  ناهار خورى  ميز  داريم. 
و  هشتاد  ميز  پشت  سرهنگ  كه  نيست  زشت  نظرت 
آدم  بخورد؟!...  پز  آب  سيب زمينى  و  بنشيند  نفره  چهار 

ياد آخرين ناهار هيتلر قبل از خودكشى مى افتد!
ظرف  كرده ام...  را  چيز  همه  فكر  من  گفت:«   عموجان 
سيب زمينى پخته را تزيين مى كنيم تا اشتها بر انگيز شود .»

من پرسيدم:« با چى؟»
عموجان جواب داد:« من دو تا خروس دارم....»

خدايا  گفت:«  خوشحالى  با  و  كرد  هّنى  و  هّن  زن عمو 
شكرت!...  مهمان هاى ما امروز كمى گوشت واقعى روى 
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ميز مى بينند!»                                                                           
 عموجان سيگار گنده اش را روشن كرد و گفت:« نه خانم 
محترم!... من نگفتم گوشت... گفتم خروس زنده... من 
دو تا خروس جنگِى زخمى و آش و الش دارم. مى توانى 
رأس  البّته  كنى...  تزيين  را  غذايت  آن ها  با  زنده  زنده 

ساعت پنج، آن ها بايد براى جنگ بعدى آماده باشند!»
با شنيدن اين حرف ، خواهر شش ساله ام يعنى بابونه، از 

جايش بلند شد تا برود بيرون.  
- من مى روم بيرون... فكر كنم ديدن اين غذا براى افراِد 

زير هجده سال ممنوع است!
و  نوك ها  بعد،  آورد.  را  خروس ها  عموجان،  حال  هر  به 
ديس  هم  زن عمو  بست.  نخ  با  را  بال هايشان  و  پاها 
بزرگ سيب زمينى آب پز را را با دو تا خروس زنده ، كمى 
البّته  كرد.  تزيين  گوجه فرنگى  و  كرفس  برگ  خيارشور، 
موقع كار چند بار گفت:« خدايا قبل از رسيدن مهمان ها، 

سكته ي قلبى را به من برسان!»
بسته  و  باز  صداى  بسته،  نوك  و  عصبانى  خروس هاى 
شدِن صندوق عقِب زنگ زده مى دادند!... واقعًا كه غذاى 

پر سر و صدايى بود.
پدرم چند بار دوِر ظرف غذا چرخيد و ناخن هايش را جويد. 
به  دارد،  مهمان  عموجان  وقت  هر  گفت:«  لب  زير  بعد 

تخيّلش فشار مى آورد!»
عموجان گفت:« معلو م است كه تخّيل من قوى است. 
چهل  كه  را  شكالت هايى  مى توانست  كسى  چه  وگرنه، 
فاميل  خورد  به  بود،  گذشته  مصرفشان  تاريخ  از  سال 

بدهد؟!»
من گفتم:« اّما بعدش 
توى  بار  سه  آن ها 
كردند  آگهى  روزنامه 
نسبتى  هيچ  ديگر  كه 

با ما ندارند!» 

البّته،  مى كرد.  نگاه  غذا  سينى  به  پريده،  رنِگ  با  مامان 
لوله هاى دماغش را با دستمال كاغذى پوشانده بود. 

- اين خوب نيست... براى مهمانى، چيزى الزم است كه 
بشود آن را تا نزديك دماغ باال آورد!

عموجان گفت:« بله... واقعًا براى مهمانى الزم است... 
دوربين عّكاسى را مى گويى!»

مى رويم  وقت  هر  عموجان،  جناب  ولى  گفت:«  مامان 
غذا  واليبال  تيم  يك  اندازه ى  به  شما  سرهنگ،  خانه ى 

مى خوريد!» 
  

ساعت يك ونيم، سرهنگ و زن و بّچه اش از راه رسيدند 
راهنمايى  نفره  چهار  و  هشتاد  ميز  پشت  به  مستقيم  و 

شدند.
سرهنگ با خنده گفت:« چه قدر صندلى خالى!... آدم فكر 
مى كند توى سينمايى نشسته كه يك فيلم بى مزه نشان 

مى دهد!»
عموجان گفت:« عوضش غذا خوشمزه است.»

شيرينى  آن  مثل  گفت:«  عموجان  به  خنده  با  سرهنگ   
ديگر  راستش  داديد؟...  ما  به  قبل  دفعه ى  كه  نارگيلى 
تيم  يك  است  ماه  دو  االن  بود...  شده  سفت  خيلى 
كار  بااليى ام  فك  روى  دارند  دندانپزشكى  نفره ى  هشت 

مى كنند!»
همسر سرهنگ گفت:« كافيه سرهنگ!»

پنج دقيقه بعد، سينى بزرگ غذا روى ميز بود. بابونه براى 
اين كه غذا را نبيند چشم هايش را بسته بود! 

و  كشيد  بو  را  نفره  چهار  و  هشتاد  ميز  كّل  عموجان 
گفت:«به به... عجب عطرى!... بفرماييد براى خودتان غذا 
بكشيد... اين يك غذاى دريايى فرانسوى است. البّته در 
خروس  رويش  ماهى ،  جاى  به  كشور ها  بقّيه ى  و  آلمان 

مى گذارند!»
پدرم سينى را جلو سرهنگ گرفت و گفت:« بفرماييد... چرا اين 
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قدر تعارف مى كنيد؟... يك كم خروس برايتان بگذارم؟!»
دوست  شايد  نشو...  مزاحمشان  گفت:«  بابا  به  زن عمو 

داشته باشند سيب زمينى فرانسوى بخورند!»
مامان كمى سيب زمينى و چهار حلقه خيار شور براى همسر 

سرهنگ گذاشت.
- بفرماييد ميل كنيد... شما هزار و سيصد كيلومتر راه را 

براى ديدن ما آمده ايد و حتمًا حسابى گرسنه ايد!
سرهنگ چنگالى به خروس زد و خروس دوباره صداى باز 

و بسته شدن صندوق عقِب زنگ زده داد!
همسر سرهنگ گفت:« مثل اين كه اين خروس خوب 

نپخته... چون خيلى عصبانى است!»
عموجان گفت:« اين چه حرفى است كه مى فرماييد خانم 
بزرگوار؟... نكته چيز ديگرى است... زن عمو اين خروس 
را با َرِوش مخصوص پخته... جورى كه خوِد خروس هنوز 

متوّجه نشده!»
تو  به  ديگر  ما  عموجان،  جناب  گفت:«  خنده  با  سرهنگ 
اعتماد نداريم... دفعه ى قبل گفتى سوپ داغ و ُشل براى 
سرما خوردگى خيلى خوب است... اّما سوپت ديگر زيادي 

ُشل بود... تو فقط يك قابلمه بخار سر ميز آوردى!»
و  شوهرش  پهلوى  به  زد  آرنج  با  سرهنگ  آقاى  خانم 
چيزى  خانه  توى  شايد  سرهنگ ...  كافيه  گفت:«  يواش 

براى پختن نداشته اند.»
همين موقع سر و صدا هايى از توى محّوطه ى موزه( يعني 

همان خانه ي ما) شنيده شد. 

همسر سرهنگ پرسيد:
« اين صداى چيه؟»

بابونه با چشم بسته گفت:
« صداى صد و يك اردك، چهل و سه تا مرغ و هفت تا 

بز!... البّته يك كوسه هم داريم كه توى يخچال است!»
عموجان گفت:« بّچه ى كك مكى، چشم هايت را باز كن 

و دهنت را ببند!»
زن عمو و مادرم سرشان را انداخته بودند پايين و آرام با 

هم حرف مى زدند.
- باز هم آبرو ريزى... حاال چرا هوا اين قدر گرم شده؟

- عموجان همه ى در و پنجره ها را بسته و درز ها را پوشانده... 
مى گويد هواى تازه، اشتهاى مهمان ها را زياد مى كند!

من  مامان،  گفت:«  مادرش  به  سرهنگ  كوچولوى  پسر 
غذا نمى خورم... اين غذا بوى باغ وحش مى دهد !    »

مادرش گفت:« به خاطر اين حرف زشت، سه ماه از پارك 
محروم مى شوى.»

سرهنگ گفت:« زن من تازگى ها قاضى شده... البّته در 
قسمت تصادفات بيل هاى مكانيكى!»

زن عمو هّن و هّنى كرد و گفت:« چه پسر ماهى داريم... 
چرا اذّيتش مى كنيد خانم قاضى؟... بگو عزيزم چى دوست 

دارى برايت بياورم؟»
پسر كوچولو سرش را انداخت پايين و گفت :« هندوانه.»

  همسر سرهنگ گفت:« باز هم مى گويد هندوانه... اين 
بّچه همه جا از من هندوانه مى خواهد... توى هوا پيما، يك 
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آقاى شكم گنده، پيراهن سبز راه راه پوشيده بود... اين 
بّچه ، شكم آقاهه را گرفت و گفت هندوانه ى اين آقا را 

بدهيد به من!»
سرهنگ يكى از خروس ها را كنار زد و كمى سيب زمينى آب 
پز برداشت. بعد گفت:« چه كارش دارى ؟... مطمئن باش 

اين جا هم به اندازه ى هواپيما، هندوانه ناياب است!»
عموجان از جا بلند شد و گفت:« با عرض معذرت... من 
بايد تلفن مهّمى بزنم... شما همان طور كه از سه ساعت 

پيش مشغول بوده ايد، به خوردن ادامه بدهيد!»
بابونه با چشم بسته گفت:« داريد مى رويد هندوانه را قايم 
بعدًا  كه  كنيد  قايمش  جايى  يك  لطفًا  عموجان؟...  كنيد 

خودتان بتوانيد پيدايش كنيد!»
عموجان به همسر سرهنگ گفت:« خانم قاضى، لطفًا اين 

دختر را هم سى سال از پارك محروم كنيد!»
پسر كوچولو گريه كنان گفت:« من هندوانه مى خواهم!»

من گفتم:« اين بّچه را اگر به اعدام هم محكوم كنيد، باز 
هندوانه مى خواهد!»

با شنيدن اين حرف، همه برگشتند و به عموجان نگاه كردند. 
حّتى بابونه هم داشت از الى پلك هايش نگاه مى كرد.

عموجان سيگارش را روشن كرد و ُپك محكمى به آن زد. 
بعد هم وسط سرش را با انگشت شست خاراند.

-  جورى به من نگاه مى كنيد كه انگار من يك مزرعه ى 
هندوانه ام!

بعد  كرد .  نگاه  عموجان  به  عينكش  باالى  از  مامان 

مهمان نواز بودن، صفت پسنديده اي است. 
اگر چيزهاى خوبى در خانه داريم، بايد براى 

مهمان بياوريم.

اشتباه عموجان به ما ياد مى دهد: 

دوست  داده  بو  ذّرت  خيلى  شما  عموجان  گفت:«جناب 
داريد. وقتى رفته بوديم خانه ي سرهنگ، دستگاه ذّرت بو 
دادِن سرهنگ را با خودتان برده بوديد توى رختخواب و شبى 

سه دفعه ذّرت بو مى داديد. ما صدايش را مى شنيديم!»
عموجان گفت:« البّته يك دفعه اش صداى بو دادن ذّرت 
نبود... صداى پليس بود كه داشت توى خيابان به طرف 

دزدها تير اندازى مى كرد!»
جاى  در  را  هندوانه اش  كه  رفت  و  گفت  را  اين  عموجان 

امنى مخفى كند.
پسر كوچولو به بابونه گفت:« عموجان چند تا اردك دارد؟»

بابونه جواب داد:« صد و يك اردك.»
بعد  كرد.  باز  را  خرو س ها  و  شد  بلند  بالفاصله  زن عمو 
آن ها را از پنجره انداخت بيرون و پرها را از روى لباسش 
تكاند. آن وقت به سرهنگ گفت:« لطفًا بى سر و صدا 
برويد توى آشپزخانه... خودم برايتان عدس پلو با گوشت 
نيست  بلد  عموجان  خوشبختانه  كرده ام.  درست  اردك 

بيشتر از صد بشمارد!»
فرودگاه  توى  ما  عزيز،  زن عموى  گفت:«  سرهنگ  جناب 
ناهار خورده ايم. اّما آن قدر دلمان برايتان تنگ شده بود 

كه زودتر آمديم.»
همسر سرهنگ گفت:« بعله...گفتيم دو ساعت بيشتر 

پيش هم باشيم.»
با  و  برگشت  ناهار خورى  سالن  به  عموجان  موقع  همين 
عصبانّيت گفت:« خواستم هندوانه را قايم كنم. اّما پيدايش 

نكردم. چون كه دفعه ى قبل قايمش كرده بودم!»

٩
ي 3 آذر 1390 / شماره 



المپ هاى كم مصرف... 
مهربان و خطرناك 

وحيد پورافتخارى 

 
كم كم 

به خاطر هزينه ي زياد برق، مردم به 
استفاده از المپ هاي كم مصرف رو آورده اند. در 

ساختن اين المپ ها از عنصر جيوه استفاده مى شود. 
ممكن است اين عنصر از راه پوست يا تنّفس جذب 
 بدن ما  شود. اين براى سالمتى بسيار خطرناك است.

استفاده از المپ كم مصرف خوب است. اّما بايد 
خيلي خيلي مواظب باشيم.

ب باش... من جيوه دارم!                          

واظ
  م

    
    

    
     

      
    

هيچ وقت المپ ها ي 
كم مصرف را موقع بستن، از قسمت 

شيشه اي شان نگيريد. با اين كار، المپ ترك 
مي خورد و درست در سرپيچ قرار نمى گيرد.

 اگر جيوه  از المپ بيرون بريزد، 
براي سالمتي بسيار بسيار خطرناك است.

ش كنيد                         
ر و مادرها خواه

 پد
  از

    
    

    
     

      
    

 اگر المپ كم مصرف 
شكست چه كار كنيم؟...

 اّولين كار باز كردن 
پنجره هاست. اين كار باعث 
مى شود هوا در محيط جريان داشته باشد. سعى 
كنيد در اين هوا نفس نكشيد. محيطى كه المپ در آن 
 مى شكند، حداقل تا 15 دقيقه آلوده است.

 هيچ  وقت نبايد براى جمع كردن خرده هاى المپ 
كم مصرف از جارو برقى استفاده كرد! چون جارو برقي 
مواّد شيميايى داخل اين المپ  ها را در فضا پخش مى كند. 
بايد با استفاده از دستكش، تّكه هاى آن را جمع كنيم. بعد 
هم با دستمال خيس، ذّرات باقى مانده را برداريم و در 

كيسه پالستيكي بريزيم.

المـپ اتـاقت، دوسـت هميشـگي تـو است. دوسـت شـادي هـا، 
تنهايي ها و همه ي لحظه هايت. دوست داري بيشتر درباره ي المپ اتاقت بداني؟...

راستي المپ اتاقت كم مصرف است يا نه؟     
المپ هاى كم مصرف، جايشان را توى خانه هاى ما باز كرده اند! آن ها 

خرج كمتري روي دست ما مي گذارند. اّما اگر حواسمان نباشد، 
خطرناك هم هستند... مي داني چرا؟
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اديسون 
براى اختراع المپ 
خيلى تالش كرد. 

او بعد از نود و نه بار آزمايش 
كردن، توانست المپ را اختراع كند. اين 

المپ به كمك رشته هاى كربنى روشن مى شد 
و فقط توانست چهل ساعت كار كند! اّما اديسون 
دست بردار نبود! او به آزمايش هايش ادامه داد 

و توانست يك شركت بزرگ المپ سازى 
تأسيس كند. در آن زمان به اين المپ ها، 

«المپ اديسون» مى گفتند!

پدربزرگ المپ ها!                                 
      

     
    

    
    

     
     

      
  

كارشناس : رخساره اميدى

                                                         
     

    
    

    
    

    
    

     
   

اگر 
بشكنم ، 
خيلي 
خطرناك 
مي شوم!

توماس آلوا اديسون

المپي كه اديسون اختراع كرد

ادامه ي مطلب در صفحه ي 25
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 داسـتـانى از زنـدگى پـيـامـبـر(ص)

نويسنده: نقي سليماني
تصويرگر: سحر خراسانى

آن روز با پيامبر و گروهي از ياران او، در راهي مي رفتيم. من از 
دور چيزي را ديدم. چشِم شكارچي تيز است. به نظرم آمد زير 

درخت، سايه اي مي بينم.
كمي كه جلوتر رفتيم، چيزى با رنِگ زرِد خاكي ديدم.

مي دانستم كه گلّه هاي آهو، پيش از طلوع يا غروب خورشيد به 
كشتزارهاي نزديك دهكده ها مي آيند.

جلوتر كه رفتيم، َسِر آهو را ديدم. حيوان با دهان باز و چشم هاي 
بسته، خوابيده بود.

با خودم گفتم:« آهو را شكار مي كنم. پيامبر و ياران را به غذايي 
لذيذ مهمان مي كنم. آهو گوشت لذيذي دارد.»

ديگر دهانم آب افتاده بود. از پوست آن آهو هم مي توانستم هر 
چه كه مي خواستم بسازم.

به دوستان عالمت دادم كه ساكت 
ساكت  و  ايستادند  همه  باشند. 
پيامبر  به  را  آهو  بعد  شدند. 

نشان دادم.
آهو خواب بود. آهسته يك 
قدم به جلو گذاشتم و خواستم 
تير را از چلّه ي كمان رها كنم. اّما.... 
پيامبر بي صدا دستم را گرفت. به همه 
عالمت داد كه ساكت باشند. اّما نه براي اين كه من 

آهو را شكار كنم.

خواب آهو
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پيامبر آهسته گفت: هيچ كس نبايد خواب اين حيوان را 
پريشان كند.

آهسته گفتم: خواب آهو را؟!
و دهانم باز ماند. چشم هايم مي خواست 
پيامبر  پيش  راستش  بزند.  بيرون  حدقه  از 

خجالت كشيدم.
پيامبر همه را وادار كرد خيلي آهسته و بي صدا از كنار 
آهو بگذرند. پيامبر نمى خواست كسى مزاحم خواب آهو شود.
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جزيره ها بازي 

جدول اعداد

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

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.
حتماً به مثال توّجه كنيد!

3

7 2
8

9

29
10

10

حسين شاهوردى

خانه هاي خالي را با عددهاي مناسب پر كنيد. طوري 
كه جواب هاي افقي و عمودي درست باشد.
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پروانه و گل

طاهره خردور
31

ى 
حه 

صف
در 

ى 
گرم

سر
ب 

جوا

چيستان= چيست آن؟!
1 آن چيست كه سنگين است اّما وزن ندارد. قشنگ است اّما رنگ ندارد؟

2 چيست كه دست و پا ندارد اّما از پشت بام باال مي رود؟
3 خوردني است. لباسش مثل مخمل است، تنش مثل آرد است، وسطش مثل 

استخوان است.

پروانه را از راه درست به گل برسان.گل و پروانه

اعظم اسالمى

طاهره خردور

سّيدرسول ميردامادي

بسازيم پاكت  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.
مى توانيد روى پاكت يك نّقاشى زيبا بكشيد و به دوستتان هديه بدهيد.
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ش هنوز از تخم بيرون نيامده اند. تخم ها 
ت. نوزادان

ك اس
«قورباغه ي توت فرنگى» خيلي كوچ

ت.
بايد توي آب باشند. ولي اين جا آِب كمي هس

بعد از چند روز، نوزادان از تخم بيرون مى آيند. آن ها نمى توانند اين جا بمانند، چون براي همه 
آب وجود ندارد.

24

13

ش آفريده
سحر حيدريهرچه كه بيند ديده، خداي



ش سوار مي كند.
ت خود

مادر ، يكى از نوزادان را پش

ت. مثل 
ت اس

ت ، اين سفر براي او خيلي سخ
ت اس

ك بند انگش
قورباغه ي توت فرنگى اندازه ي ي

ك ساختمان صد و دو طبقه!
باال رفتن انسان از ي

ت پايين برود و بقّيه را هم نجات دهد.
ش را در استخر مى اندازد... حاال بايد به سرع

او نوزاد

ت. مادر بايد به آن گياه برسد. 
ت بلند، گياهي هس

ت. باالي درخ
ت اس

ك سفر سخ
اين شروع ي

ت بلند ادامه دارد. 
ف جنگل تا باالى درخ

سفر او از ك

ك جاي 
ش دارد!... ي

ك آب در وسط
ك استخر كوچ

مي رسد. گياهي كه ي حاال قورباغه به آن گياه 
ش بّچه  قورباغه ها. 

ب براى پرور
مناس

ك، 
ك ُگل مى گذارد. اّما اين استخرهاى كوچ

او يكى يكى بّچه ها را جمع مي كند. هركدام را در ي
ص زياد، 

ش تخم مي گذارد. بّچه ها هم با حر
غذايى براى بّچه  قورباغه ها ندارند. او براى بّچه هاي

تخم ها را مي خورند.

468

357
ت
س محيط زيس

ر از خانم صفورا  زواران حسينى، كارشنا * با تشّك
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حكايتي از گلستان سعدي
اين حكايت را مجيد راستي

 براي شما ساده نويسي كرده است
تصويرگر: مريم طباطبايي

در زمان هاي قديم، شاعرى فقير و بيمار بود. روزي شاعر فقير با 
خود گفت:« پيش رييس دزدان مى روم. براى او شعر مى گويم و 

پولي مي گيرم!»
زمستان بود و هوا سرد. سرما بر تن و استخوان نيش مى زد. شاعر 

فقير، لباس كهنه اش را پوشيد و راه افتاد.
شاعر فقير رفت و رفت تا به مخفي گاه دزدان رسيد.

رييس دزدان نگاهي به او انداخت و پرسيد:« اين جا آمده اى چه 
كار؟... از من چه مى خواهى؟»
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شاعر فقير، همان جا شعرى سرود و به رييس دزدان داد. او تا آن جا 
كه مي توانست، در شعرش از رييس دزدان تعريف كرد. 

بعد با خود انديشيد:« اآلن است كه پول خوبي به من بدهد!»
رييس دزدان، خدمتكارش را صدا زد و گفت:«اين شاعر درباره ي ما 
خياِل باطل كرده است، لباس از تَنَش درآوريد و بى تن پوش در بيابان 

رهايش كنيد!»
خدمتكار شاعر را گرفت. بعد لباس زمستانِي او را از تنش درآورد. 

- حاال برگرد به خانه ات تا توي راه از سرما بميري!
شاعر آهي كشيد. بايد مى رفت. اّما زمستان بود و سرما بر بدنش نيش 
مى زد! صداى سگ ها هم از نزديك مي آمد. ناگهان سگي به طرف 
شاعر آمد. شاعر ترسيد. خم شد تا سنگى بردارد و به طرف سگ پرت 

كند.
اّما سنگ از زمين جدا نشد. سرماي زياد، سنگ را محكم به زمين 
چسبانده بود. شاعر با نااميدى گفت:« اين ها ديگر چه آدم هايي هستند!... 

سنگ را بسته اند و سگ ها را نبسته اند!»
رييس دزدان اين گفته ى شاعر را شنيد. با خنده به شاعر گفت:« 

حرفت را شنيدم. از من چيزى بخواه تا به تو ببخشم.»
شاعر كه از سرما مثل بيد 

مى لرزيد، گفت:« لباس 
خودم را به من ببخش. 

چيز ديگري نمى خواهم!»
بعد هم اين شعر را زير لب 

خواند:

امـيدوار بُـَود آدمـى بــــه كــسان
مرا به خير تو اميد نيست، َشر َمرسان
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ساسانيان تا1400 سال قبل بر ايران حكومت مي كردند

ساسانيان
تصويرگر: نگين حسين زاده على اكبر زين العابدين

با ساسانيان مشهور آشنا شويم

كرد،  حكومت  ايران  بر  اسالم  از  پيش  كه  سلسله اى  آخرين 
ساسانيان بودند. دوران حكومت آنان چهارصد سال بود.

مانى
نّقاش و نويسنده بود. و يك بار هم اّدعاى 
پيامبرى كرد. كتاب معروفش ارژنگ است 
و  عجيب  نّقاشى هاى  با  آن  نوشته هاى  كه 
غريب همراه است. مردمى كه سواد نداشتند 
مى توانستند از روى نّقاشى هاى او كتاب را 

بخوانند.

شاپور اّول
 شاپور اّول كسى بود كه سپاه روم 

را شكست داد و امپراتور آن  را 
دستگير كرد.

برزويه
بود.  زبردست  جّراح  و  پزشك  يك  او   
انوشيروان او را به هند فرستاد تا درباره ى 
داروهاى هندى تحقيق كند. وقتى او بعد از 
چند سال به ايران بازگشت با خودش كتابى 
آورد به نام كليله و دمنه و آن  را به فارسى 

ترجمه كرد .

خسرو پرويز
 زندگى او خيلى عجيب بود. با اين كه در 
زمان ساسانيان، ايران و روم مدام در جنگ 
بودند و شاهان اين دو امپراتورى نمى خواستند 
سر بر تن ديگري باشد، او با دختر امپراتور 
روم ازدواج كرد و او را به ايران آورد. و شد 

داماد امپراتور روم. 
وقتى حضرت محّمد(ص) براى او نامه اى 
فرستاد و او را به دين اسالم دعوت كرد، او 

نامه ى مبارك پيامبر(ص) را پاره كرد.

اردشير اّول
 او توانست آخرين شاه اشكانى يعنى اردوان 
پنجم را شكست دهد و سلسله ى ساسانى را 
بر پا كند. اردشير اّول دين زردشت را دين 
رسمى كشور اعالم كرد. او دستور داد كتاب 

اَوستا را گرد آورى كنند.

خسرو  انوشيروان
 يكى از پادشاهان ساسانى بود كه جنگ هاى 
طوالنى ايران و روم را به پايان رسانيد. اين 
صلح پنجاه سال طول كشيد. او ارتش ايران 
را منّظم كرد. اّولين دانشگاه جهان را به نام 
پيش  سال  پانصد  و  هزار  در  گندى شاپور 
تأسيس كرد. او به دانش و هنر ، عالقه مند 

بود. 
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سقوط ساسانيان
طبقه ى اشراف  موبدان،  و  شاهان ساسانى، فرماندهان سپاه، زمين داران 
محسوب مى شدند. بقّيه ى مردم مثل كشاورزان و صنعتگران از طبقه ى فقرا بودند. 
فقرا اجازه ى درس خواندن و پيشرفت نداشتند. ساسانيان از مردم ماليات هاى سنگين 
مى گرفتند. مردم در سختى افتاده بودند. هر وقت هم كه جنگ مى شد بايد در جنگ 
شركت مى كردند. اگر هم اسب داشتند بايد به چاپارها قرض مى دادند. اگر قايق داشتند بايد 
در اختيار سپاهيان مي گذاشتند. اگر به دستور شاهان ساسانى گوش نمى كردند به شّدت سركوب 
مى شدند. هر چه گذشت مردم از دست حاكمان ساسانى بيشتر ناراضى مى شدند. ساسانيان هم هر 

روز ضعيف تر مى  شدند.
در يك دوره ى چهار ساله، وضعيت ساسانيان چنان به هم ريخت كه دوازده پادشاه، پشت سر هم عوض 

شدند. البّته دو زن به نام هاى پوران و آذرميدخت هم در اين مّدت به پادشاهى ايران رسيدند. 
 يزدگرد سّوم آخرين شاه ساسانى بود. وقتى به ايران حمله شد، او ترسيد و فرار كرد و در جايى پنهان شد. يك 

آسيابان پير او را در حال خواب ديد. بعد، براى اين كه لباس هاى گران قيمت او را به چنگ آورد او را كشت. 

بهرام گور
 يكى از شاهان ساسانى بود 
در  او  دست  از  گورخرها  كه 
اين  عاشق  او  نبودند!...  امان 
بود كه به شكار برود و گورخر 
او  به  همين  براى  كند.  شكار 

بهرام گور مى گفتند. 

مكان هاى مشهور در دوره ي ساسانيان
ايوان مداين 

 شهر تيسفون را اردشير اّول (بابكان) به عنوان پايتخت ساسانيان 
برگزيد. اين شهر در كشور عراق امروزى قرار داشت. در آن شهر چند 
بناى بزرگ ساخته شد. مشهورترين آن كاخى است به نام طاق كسرا 

يا ايوان مدائن. هنوز ويرانه هايى از اين كاخ بلند موجود است. 
گندى شاپور

 شهرى بود كه بزرگ ترين و مهم ترين دانشگاه و بيمارستان را 
آن جا  به  جهان  سراسر  از  بيماران  و  پزشكان  دانشمندان،  داشت. 

مى آمدند.

بناى بزرگ طاق  كسرا

مجسمه ي َكواد دّوم. از شاهان ساسانى

سّكه ي ساسانى

مجّسمه ي برنزى از 
شاهان ساسانى
موزه  ي بريتانيا

درياى خزر 

درياى 
پارس
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سمّيه قلي زاده

است.  خودمان  ي  «زو»     بازي  همان  كبدى 
به  نيازى  و  است  كم خرج  و  ساده  بازى،  اين 
به  كبدى  ندارد.  خاص  وسايل  و  بزرگ  فضاى 
انعطاف پذيرى ، چابكى، استقامت، حضور ذهن و 

جرأت نياز دارد. 
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كبدى 
و المپيك

در  را  ورزش  اين  دارد  قصد  جهانى  فدراسيون 
بازي هاي المپيك جا دهد.

كبدى يعنى چه؟
كلمه ي كبدى از «كائون بادا» به معنى «مبارزه با 

حريف» گرفته شده است.

شيوه ى بازى
كبدى ورزشى است با دو تيم هفت نفره. زماِن بازي 
نوجوانان، دو نيمه ي 15 دقيقه اى است. وقت استراحت 
تيم  دو  مهاجمان  است.  دقيقه  پنج  هم  نيمه  دو  بين 
درحالى كه دائم كلمه ي كبدى را تكرار مى كنند، بايد 

يار حريف را بگيرند يا لمس كنند.

تيم هاى برتر كبدى 
در جهان

هندوستان، ايران، ژاپن، پاكستان، كانادا، انگلستان و 
آلمان، بهترين تيم هاي كبدي جهان را دارند.
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بشور
خشك كن

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

اين نشانه ها و عالمت ها را ياد بگيريد؟

اتو كشى با 
حرارت ماليم. اتو كشى با 

رت متوّسط.
حرا

لباس شما تحّمل اتوى 
داغ را هم دارد.

هم با اتوى بخار و هم 
آن  مى توانيد  بخار  غير 

را اتو كنيد. 

زهرا داوري كيا
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اين لباس را نبايد 
اتو كنيد چون ممكن 

است بسوزد و 
سوراخ شود.

اين لباس  را بايد به 
طور افقى روى سبد يا 

رخت آويز پهن كرد.  اين لباس ها 
بايد در سايه 
خشك شود. 
و گرنه خراب 

مى شود. 

با چند تا گيره، اين 
لباس را به بند رخت 

آويزان مى كنيم. 

آسيب  لباس  به  بخار  اتوى 
مى رساند.

را براي پدر و مادرها بخوانيد!                                   
مت 

قس
ن 
 اي

     
     

      
  

كم مصرف  المپ   نگذاريد  هيچ وقت  مي كنيم:  خواهش  بّچه ها  ما 
بشكند. حتّى وقتى كه سوخته  است... يعني آن را با احتياط از سرپيچ باز 
كنيد. بعد توى جعبه اش بگذاريد. جعبه را توى يك كيسه ي پالستيكي 
بگذاريد و درش را ببنديد. بعد از آن به مسئول بازيافت زباله تحويل 
دهيد. اگر المپ كم مصرف بشكند، و گازش خارج شود براى محيط 

زيست و سالمتي ما خطرناك است.
پدرجان، مادرجان... يادتان نرود: اين المپ ها اشعه ي خطرناك فرا  بنفش 

دارند... بايد دست كم 60 سانتى متر از المپ، فاصله داشته باشيم. 
شيشه اي  حباب هاي  از  استفاده  با  را  المپ ها  اين  است  بهتر 

بپوشانيم.
اگر ما را دوست داريد: المپ ايرانى و استاندارد تهّيه كنيد! المپ 
بايد در يك كارخانه ي معتبر ساخته شده باشد. تاريخ و ضمانت 

داشته باشد.

توّجه توّجه... المپ هاي بهتري در راه است!
المپ هـا ي جـديـد، هـمـان المپ هـاى 
عمر  اي   دي،  ال  المپ هاي  ال اى  دى اند. 
طوالنى تري دارند. گرماى كمى توليد مى كنند. 
بهتر است براى چراغ مطالعه از اين المپ ها 

استفاده كنيم. 

ادامه از صفحه ي 11

المپ هاى كم مصرف... 
مهربان و خطرناك 
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بّچه ها! مادر بزرگم
خوش زبان و مهربان است
او خودش پير است اّما

قلب پر مهرش جوان است

 نام كتاب: برف و بهار
 سروده ى شكوه قاسم نيا

 تصويرگر: عليرضا گلدوزيان
 ناشر: كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان

 تلفن: 88964115

كم كم آب ها از آسياب افتاد و فرماِن نمرود 
به فراموشى سپرده شد.

 مجموعه ي داستان پيامبران
 نويسندگان: مصطفي رحماندوست، حسين 
فتاحي، ابراهيم حسن بيگي، جعفر ابراهيمي(شاهد)، 

محّمدرضا بايرامي
 ناشر: كتاب هاي شكوفه( انتشارات اميركبير)

 تلفن: 33116810-66405450

پادشاه، راز ديگران را به همه مى گويد . چون از اين 
كار به اندازه ى خوردن خامه و مرّباى توت فرنگى لّذت 

مى برد!

 نام كتاب: جزيره ى بى تربيت ها
 نويسنده: شهرام شفيعى
 تصويرگر: ندا عظيمى

 ناشر: كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان
 تلفن: 88964115
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زهرا برازنده نژاد

ابر بزرگ به هيچ چترى اجازه نداد كه 
باز بشود.

 مجموعه كتاب هاى نارنجى 
 نويسندگان: فريبا كلهر، سرور ُكتبى

بنفشه  حدادى،  تهمينه  تصويرگران:   
 احمد زاده، سميّه على پور و...

 ناشر: كتاب هاى بنفشه (قديانى)

با صبر و حوصله ، صورت معّما را بخوانيد و 
بعد راه حّل آن  را پيدا كنيد.

 نام كتاب: سرگرمى هاى خّالق
 گردآورنده: سيامك قادر

 ناشر: مبتكران

من سال آينده به مدرسه ى راهنمايى مى روم. 
مى ترسم بهترين دوستانم را از دست بدهم. 

چه بايد بكنم؟

 نام كتاب: آن چه دختران باهوش بايد بدانند 
(مجموعه كتاب)

 نويسنده: گروه نويسندگان
 مترجم: روژين شاملو

باد  ناشر: گام كه  است  اين  باد ي  انرژى  اشكال  بزرگ ترين 
هميشه نمى َوَزد!

 نام كتاب: انرژى باد (مجموعه كتاب هاى انرژى در آينده)
 نويسنده: اليزابت راوم
 مترجم: حسن ساالرى

 ناشر: مدرسه

تلفن:6491  

توزيع 
تلفنى

 پستهزينه ىبدون 

تلفن:66404410  

توزيع 
تلفنى

 پستهزينه ىبدون 

تلفن: 88494091

توزيع 
تلفنى

 پستهزينه ىبدون 

تلفن: 88800324-9
  

توزيع 
تلفنى

 پستهزينه ىبدون 
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نوشته ي شهرام شفيعي
تصويرگر: محمود مختاري

ساالد
شلوار  كت  با  داماد  آقاى  و  عروسى  سفيد  لباس  با  خانم  عروس 

نشسته بودند و منتظر شام بودند.
آقاى داماد گفت:« همسر مهربانم، اين آخرين بار است كه تو با 
لباس عروسى كنار من نشسته اى و شام مى خورى... چه احساسى 

دارى؟»
عجله  با  داماد  و  آورد  را  ساالد  ظرف  پيش خدمت  موقع  همين 

مشغول خوردن شد.
است  بار  آخرين  اين  گفت:«  بعد  كرد.  ساالد  به  نگاهى  عروس 
كرم  يك  و  نشسته ام  كنارت  عروسى  لباس  با  من  كه 
احساسى  چه  است.  حركت  در  ساالدت  ظرف  توى 

دارى؟!»

مرغ درسته
مادر فريبا خانم از او پرسيد:« دخترم... باز هم ديشب 
مرغ درسته پخته بودى؟... باز هم شوهرت داد و بى داد 
از  رفت  و  كرد  پرت  طرفت  به  را  مرغ  هم  باز  كرد ؟... 
بيرون غذا گرفت؟... باز هم خانه را گرد گيرى نكردى؟»

همه اش  است ...  العاده  خارق  اين  گفت:«  خانم  فريبا 
درست است!... شما از كجا مى توانيد همه ى اين ها را 

بفهميد؟!»
مادر گفت: « از آن جا كه مرغ درسته، از لوستر خانه تان 

آويزان است!»

مسابقه ى پر خورى
مسابقه ى پرخورى، ساعت يازده صبح شروع شد. 
تا ساعت يك و نيم ، بهرام چهار صد تا ساندويچ و 
اعالم  مسابقه  داور  خورد.  آش  كاسه ي  دويست 
كرد كه بهرام برنده  ى مسابقه است. بعد، جايزه را 
آورد و از بهرام پرسيد:« به نظرت االن وقت چى 

است؟»
بهرام نگاهى به ساعت مچى اش كرد و گفت:«وقت 

ناهار!»  
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يكاتور كار
- چرا ناراحتى؟

- توى مسابقه ى كاريكاتور كشور اّول شدم.
- اين كه ناراحتى ندارد.

- آخه به جاى كاريكاتور، اشتباهى عكس خودم 
را فرستاده بودم!   

نجات
معّلم:« بّچه ها، فكر كنيد يك نفر دارد توى دريا غرق 
مى شود. آن قدر آب خورده كه ممكن است تا چند 
لحظه ى ديگر بميرد... اّما شما با قايق مى رسيد و ا و 
را از آب بيرون مى آوريد... حالش خيلى بد است 
بگوييد  حاال  بكشد...  نفس  نمى  تواند  درست  و 

اّولين كمكى كه بايد به او بكنيم چى است؟»
و  برمى داريم  دريا  از  آب  ليوان  يك  اّول  كيوان:« 

مى دهيم بخورد تا سر حال بيايد!»

دزد
صاحب خانه گفت:« آقاى كارآگاه، ببينيد... رّدِ  پاى يك نفر 
توى باغچه هست. يك نفر دزد به اين جا آمده بوده. اين 

پاى چپ و اين هم پاى راست.»
كارآگاه بى تجربه گفت:« نه دزدها دو نفر بوده اند... اّما لى لى 

راه رفته اند!»
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عينك
يك روز يك دختر كوچولوى سه ساله كه روز توّلدش نزديك بود، از خواب پا شد، خميازه اى 

كشيد و گفت : «صبح به خير مامان ! صبح به خير بابا!»
 اسم اين دختر كوچولوى قّصه ى ما كيميا بود. او مثل هر روز به مهد كودك رفت. اّما آن 
روز با بقّيه ى روزها فرق مى كرد. چون قرار بود بينايى همه ى بّچه هاى مهد كودك سنجش 
بشود. وقتى نوبت به كيميا رسيد، ترس وجودش را گرفت. خانمى كه چشم كيميا را امتحان 

مى كرد به مادرش گفت كه او بايد عينك بزند. 
روز توّلد كيميا رسيد. همه ى مهمان ها كادوهايشان را به كيميا كوچولو مى دادند. مادر كيميا هم هديه اش را به كيميا داد. 
وقتى كيميا كاغذ كادو را باز كرد، داخل آن يك عينك كوچولو با قاب رنگى ديد. مادر كيميا با نگرانى به رفتار دخترش 
نگاه مى كرد. كيميا عينك را به چشمش زد. او همه چيز را بهتر مى ديد. وقتى نگاهش به مادرش افتاد، فرياد كشيد:« من 

خيلى عينك دوست دارم!»
كيميا كشاورز محّمديان / پنجم ابتدايى

يك روز فندق سر راه گردو سبز شد. گردو گفت:« برو كنار فسقلي.»
فندق گفت:« من فسقلي ام؟»

و از توي شكمش يك درخت در آورد.
گردو گفت:« اين كه چيزي نيست.»
و از تو شكمش يك جنگل در آورد.

فندق يك كوه در آورد.
گردو يك درّه در آورد.

فندق يك رود در آورد.
گردو يك دريا در  آورد.

دريا طوفاني شد. گردو و فندق را با خودش برد. گردو كشتي شد. 
فندق هم دريا نورد!... آن وقت دوتايي با هم رفتند دنبال ماجراجويي!

گردو و فندق
نوشته ي محّمدرضا شمس

على اكبر زين العابدين

اين بار آقاي محّمدرضا شمس، مهمان 
از  يكي  شمس  بّچه هاست.  صفحه ي 
نويسندگان خوب شماست و كتاب هاي 

زيادي از او منتشر شده است.
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خواب ترسناك
من هر وقت خواب بد مى بينم، از خواب مى پرم و ديگر به راحتى 
خوابم نمى برد. مثًال يك شب خواب ديدم از يك ساختمان ده هزار 
طبقه  سقوط كرده ام! هراسان از خواب پريدم، همه جا تاريك بود. 
فكر كردم واقعاً سقوط كرده ام. بعد نگاهى به اشياى خانه انداختم. 
مثًال كيفم را ديدم كه به شكل يك جغد درآمده بود. يا دمپايى ام را 
ديدم كه داشت حركت مى كرد. عرق كرده بودم. بعد دستى به پاهايم 
كشيدم تا ببينم سالم هستند يا نه؟ سرم را تكان دادم ببينم حركت 
مى كند يا كنده شده است؟ اّما همه چيز عادى بود. به ساعت ديوارى 
نگاه كردم. خوب به آن خيره شدم. فهميدم كه بايد چند ساعت ديگر 
به مدرسه بروم. آن روز امتحان رياضى داشتم. سريع بلند شدم. به 
آشپزخانه رفتم و از يخچال آب برداشتم و خوردم. حالم جا آمد. خدا 
را شكر كردم كه پرتاب از ساختمان، فقط يك خواب بوده است. بعد 
به رختخوابم رفتم. به چيزهاى خوب و شيرين فكر كردم و با خيالى 

آسوده خوابيدم. 
محّمد جواد توانا / پنجم ابتدايى

جواب سرگرمى
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3

1
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1 2 3

بازى جزيره ها:

پروانه و گل:

جدول اعداد:

جواب چيستان:
1. خواب
2. دود

3. سنجد
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طاهره ِخَردور

1. انسان ها روي آن زندگي مي كنند- از فّلزات گران قيمت 
2. سي امين حرف الفباي فارسي كه تكرار شده- تيرگي رابطه ي دو نفر

 كندن منهاي دن!
3. مقصود- جاي ابرها- مفيد بد بو!

4. همان سهم است- همراه فراوان مي آيد- پروردگار- به مغز مي گويند
5. كاري را به عهده ي كسي گذاشتن- مخالف دانايي

6. نه من، نه تو!- دشمن عربي به اضافه ي انه!- مكان
7. بي ادبانه ي نه!- اتومبيل حمل بار- عزا

8. دوازده ماه از توّلدش مي گذرد- خيس و مرطوب.

1. از انواع آب و هواي ايران
2. روده اي كه يك برادر بزرگ هم دارد!

3. با ديوان حافظ مي گيرند
4. از پايين به باال كز مي شود- نّجار دارد

5. مداد بريده!- جمع فصل
6. از پيامبران- به دور زمين مي چرخد

7. از گروه بي مهرگان
8. از اين جا... خانه راه زيادي نيست!- تلويزيون 

ما يكي روي پشت بام دارد

افقى

عمودى 
9. دوست پله

10. قوم ايراني در استان لرستان- نصف بابا!- 
ديواري كه جلو آب مي بندند

11. آرام حرف زدن با هم ديگر
كند  طال  را  مس  مي خواست  كه  كسي  به   .12

مي گفتند
13. قيمت كاال.

جدوِل دوستان، مثل سفره است. 
مي توانيم دور هم بنشينيم  و آن را حل كنيم!
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