
عينكم را بُرده است
يك كالغِ درس خوان

احتماالً مثل من
دارد او هم امتحان

عينكم افتاده بود
گوشه اي زير درخت
پر زد و آن را كشيد
بُرد روى بند رخت

تا كالس درس خود
عينكم را مى بََرد

عصر، بعد از امتحان
زود پس مى آَوَرد!

طاهره شهابى
تصويرگر: عاطفه ملكي جو
ششش شش ش ش شههاهاهاهاهاهاهابببىبىبىبىبىبىبىىبى هاههاهاهاههاهررهرهرهرهرهره ططططططط
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كالغ درس خوان
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5 دي 

9 دي 

11 دي 

روز ملّي ايمني در برابر زلزله

روز بصيرت و ميثاق با واليت

دي
علي اكبر زين العابدين 

ميثاق يعنى عهد و پيمان. در نهم دى ماه 
1388 مردم ايران دوباره با آرمان ها و 
پيمان  رهبري  معّظم  مقام  واالى  اهداف 
كشور،  مختلف  شهرهاى  در  بستند. 
و  شد  برگزار  بزرگي  راهپيمايى هاى 
مردم ايران، عشق و عالقه ي خود را به 

انقالب و رهبري نشان دادند.

زلزله يكى از حادثه هاى طبيعى است. چيزي مثل باران، باد و توفان... هر چه 
شّدت زلزله بيشتر باشد، خرابى هاى آن بيشتر است. هنوز هيچ دانشمندى 
در جهان نمى تواند زمان دقيق زلزله را تشخيص دهد. البّته زمين شناسان 
و جغرافى دانان توانسته اند بفهمند كه در چه قسمت هايي از جهان، امكان 

آمدن زمين لرزه بيشتر است. 

ايران،  در  دارد.  قرار  جهان  زلزله خيز  نوارهاى  از  يكى  روى  ايران  كشور 
روز پنجم دى ماه را روز ايمني در برابر زلزله ناميده اند. در اين روز شهر 
زلزله  وقتى  كه  اين  يعني  چه؟...  يعني  زلزله  برابر  در  ايمني  لرزيد.  بم 
شويم:  كمترى  آسيب  دچار  تا  دهيم  انجام  را  كارهايى  چه  بدانيم  مى آيد، 
محكم  تخت هاى  يا  و  نيمكت ها  زير  و  باشيم  داشته  نترسيم،آرامش  مثًال: 

پناه بگيريم. 

والدت امام موسي كاظم(ع)

كاظم يعنى كسى كه خشم خود را فرو مى برد. امام موسى كاظم (ع)، 
از دوران كودكى تا پايان عمر، هر گاه از كسى ناراحت مى شدند، 
بارها  امامت،  دوران  در  ايشان  مى خوردند.  فرو  را  خود  خشم 
گرفتار  زندان  در  بنى عّباس  مّكار  و  ستمگر  حاكمان  دست  به 
به  امام  شكيبايى  اّما  بود.  سخت  بسيار  زندان  شرايط  شدند. 
بودند.  مشغول  خدا  با  مناجات  به  دائم  ايشان  نمي رسيد.  پايان 
عالقه مند  كاظم(ع)  امام  به  هميشه  هم  زندانيان  و  زندان بانان 

مي شدند. 

اسم  صادق(ع)،  امام جعفر  حضرت  يعني  ايشان  گرامى  پدر 
هفتمين  موسى كاظم (ع)،  امام  گذاشتند.  موسى  را  فرزندشان 
امامت  به  سالگى  بيست  سن  در  ايشان  هستند.  شيعيان  امام 
داشتند.  عهده  به  را  شيعيان  امامت  سال  پنج  و  سى  و  رسيدند 

يعني طوالني ترين دوران امامت در ميان همه ي امامان.
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20 دي 

24 دي 

26 دي 

شهادت ميرزاتقي خان اميركبير

 اربعين حسيني

فرار شاه از ايران
خاك از قدم هاي تو شد سبز

كوه سياهي از تو لرزيد
وقتي كه اصغر آب مي خواست
از هر دو چشمت اشك جوشيد

زينب! تو بانوي بهاري
جاري ست دريا در صدايت
آن روز، پشت ُكفر خم شد

زير تگرگ خطبه هايت

حميد هنرجو

هر چه زمان مي گذشت، اعتراض ها و راهپيمايي هاي مردم ايران عليه شاه 
صداي  روزها،  و  شب ها  بود.  ترسيده  پهلوي  شاه  محّمد رضا  مي شد.  بيشتر 
پرشور و كوبنده ي مردم را از پشت درها و ديوارهاي كاخ نياوران مي شنيد و 

از ترس بر خود مي لرزيد.
 سرانجام روز 26 دي ماه، شاه به فرودگاه مهرآباد رفت. او اعالم كرد كه بيمار 
است و براي مداوا به خارج از كشور مي رود. اّما، بيماري بهانه بود. او فرار كرد 

و كشور براي ورود امام خميني(ره)، به وطن آماده شد.

ي 

فرزندان  با  هم  و  مي كرد  كار  دربار  آشپزخانه ى  در  هم  او،  بود.  درس خوان  كودكي  تقى، 
با  خواست  وقتى  شدند.  شگفت زده  همه  كه  كرد  كارى  او  روز ي،  مى خواند.  درس  وزير ، 
قلمش درسي بنويسد، به قلم تراش نياز پيدا كرد. آن وقت قلم تراشى خواست؛ اّما كسي 
درباره ي  نامه  آن  نوشت.  استادش  به  بلندي  نامه ى  هم  او  نكرد.  توّجه  خواسته اش  به 

قلم تراش بود؛ اّما هوش و استعداد فراوان تقي را به همه نشان مي داد.
پيشرفت  سرعت  به  پسر  اين  نوشت :  تقى  درباره ى  نامه،  آن  خواندن  از  بعد  مقام  قائم 

خواهد كرد. به زودي بزرگى او را خواهيد ديد.

اميركبير، لقب شخصى بود به نام ميرزا محّمد تقى  خان. او فرزند كرباليى قرباِن آشپز بود. 
در زمان كودكِى اميركبير ، شخص دانشمند و با تدبيرى به نام قائم مقام فراهانى  ، وزير 
اعظم شاه بود. او به هوش و شجاعت اميركبير پى برد. بعد،  به او اجازه داد با فرزندانش 
دوست  خيلى  را  او  شاه  شد.  قاجار  شاه  ناصرالّدين  اعظم  وزير  اميركبير  بخواند.  درس 
مى داشت. اميركبير باعث پيشرفت  ايران شد. نمايندگان كشورهاى خارجى نظر خوبي 
درباره ي او نداشتند. چون او از منافع ايران در برابر آن ها دفاع مي كرد.  باالخره هم 
نمايندگان كشور انگليس و مادر شاه باعث شدند كه شاه به اميركبير بد گمان شود. در 
پايان كار هم شاه دستور قتل اميركبير را صادر كرد. ناصرالّدين شاه تا آخر عمر از اين 

كار خود پشيمان بود. اّما اين پشيماني هرگز سودي براي ايران نداشت.

معرفى كتاب
اميركبير، هوشمندترين سياستمدار ايرانى

به روايت نقى سليمانى
تصوير گر: ندا عظيمى
ناشر: كتاب هاى پروانه

تلفن: 88951739
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حكايتي از زندگي پيامبر اكرم(ص)
نويسنده: نقي سليماني
تصويرگر: سحر خراسانى

پـــــــــــدر
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بابا مرا نوازش كرد. بعد دستم را گرفت تا با هم به نماز عيد فطر برويم. بابا مرا خيلي دوست 
مي داشت. هميشه مرا مي بوسيد. آن روز به من عطر زد و دهانم را پر از بادام و كشمش كرد.

آن روز داوود هم همراه ما آمده بود. داوود پدر نداشت. او گاهي به من و گاهي به پدرم نگاه 
مي كرد. قد داوود كوتاه تر از من بود. ريزه بود و الغر. لباس كهنه اي هم بر تنش بود.

ما سه نفر به طرف ميدان مي رفتيم. ميداني كه پيامبر در آن نماز عيد فطر مي خواند.
چشم من از دور به پيامبر بود، پيامبر آن سوي ميدان بود. از آن جا، به همه  نگاه مي كرد و لبخند 
مي زد. پيامبر لباس سفيد بلندي به تن داشت. با يك شال سبز به دور كمرش. روي يك سّكوي 
بلند ايستاده بود. به نظرم مي آمد كه از شادي مسلمانان شاد و خوش است. وقتي به چهره اش نگاه 
مي كردم، احساس خوبي داشتم. احساس آرامش. اّما يك لحظه احساس كردم پيامبر مستقيم به 

من چشم دوخته است. با نگاهي لرزان و غمگين. فكر كردم با نگراني مرا مي پايد.
فكر كردم نكند كار بدي كرده باشم؛ اّما خوب كه دقّت كردم، به نظرم آمد پيامبر، به من نگاه 

نمي كند.
او به داوود، كه كمي آن طرف تر ايستاده بود، نگاه مي كرد. داوود با آن لباِس كهنه، آن جا زير 
درخت نخلي ايستاده بود. احساس كردم داوود غمگين است. من با پدرم آمده بودم. داوود تنها 
بود. به همه نگاه مي كرد؛ مي ديد بّچه ها همراه پدر خودشان هستند. لباس هاي نو پوشيده اند. همگي، 

خندان و خوش.... اّما داوود آه مي كشيد. لبانش مي لرزيد. شايد مي خواست گريه كند. 
وقتي برگشتم و دوباره به پيامبر نگاه كردم، ديدم از آن بلندي پايين آمد و به طرف ما حركت 
كرد. دلم شروع كرد به زدن. من مي ديدم كه پيامبر قدم به قدم به ما نزديك مي شود. دلهره 
داشتم. حاال جمعّيت، كنار مي رفت و كوچه مي داد. پيامبر كه به ما رسيد، همه دور ما، حلقه زده 

بودند. حاال ما بوديم و آن درخت نخل و داوود و پيامبر.
پيامبر روي دو زانو نشست و دست داوود را به دست گرفت. لبخند شيريني به روي داوود زد. 

بعد گفت: در اين روز عيد مي خواهم بگويم كه من پدر تو هستم. مي خواهم پدر تو باشم.
چشمان داوود درخشيد. لبانش لرزيد. خنده بر لبش نشست. من دست پدرم را سفت چسبيدم. 

دستم يخ بود. حاال از خنده و خوشي نمي دانستم چه كار كنم. 
پيامبر داوود را از زمين بلند كرد و در آغوش گرفت. او را نوازش كرد. درست مثل اين كه 

پيامبر پدر داوود باشد. پيامبر به او شيريني داد و مّدتي دراز با او بازي كرد.
من چنان مي خنديدم و شاد بودم كه انگار پيامبر خوِد مرا نوازش كرده بود. حاال داوود مي خنديد. 

صورتش مثل گل شكفته بود و رنگش از شادي سرخ بود.
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ديروز ظهر ، من و بابونه داشتيم روى چمن ها، با هواپيماى 
قابل پروازمان بازى مى كرديم. زن عمو از توى آشپزخانه 
صدايم زد و پرسيد:« دوست دارى امروز در يك مكان پر 
از جمعّيت، يك نوشته ى با مزه را با صداى بلند بخوانى؟»

گفتم:« خيلى دوست دارم... كوش؟!... كجاست؟!»
توى  را  خريد  فهرست  اين  بگير...  بيا  گفت:«  زن عمو 

فروشگاه، بلند بلند براى عموجان بخوان!» 
عمو جان ، سواد درست و حسابى ندارد. خودش مى گويد:

يك  توى  من  نبود...  خبرى  درس  از  بودم،  بّچه  وقتى   »
قبرستان كار مى كردم.»

عموجان راست مى گويد. چون كه او هر روز براى ترساندن 
همشاگردى هايش، يك جسد موش با خودش به كالس 
توى  را  موش  مى كرد  مجبورش  هم  معّلم  آقا  مى برد. 

باغچه ى مدرسه، دفن كند! 
هّن  و  هّن  با  را  پول ها  ديگر  بار  يك  زن عمو  حال،  هر  به 
شمرد. آن ها را توى جيب عموجان گذاشت و گفت:«وقتى 
براى  چيزى  خانه،  توى  ديگر  برگرديد ...  زود  كرديد،  خريد 

خوردن نداريم.»
كنيد  نگاه  اجناس  مصرف  تاريخ  به  لطفًا  گفت:«  مامان 

جناب عموجان....»
عموجان گفت:« ولم كن خانم... دفعه ى قبل به فروشنده 
گذشته...  جنس  اين  مصرف  تاريخ  آقا...  آهاى  گفتم:« 
فروشنده گفت: اين عدد، تاريخ مصرف نيست... اندازه ى 

شلوار است!»
يك  لطفًا  گفت:«  بى رمق  صداى  و  پريده  رنگ  با  بابونه 

آب ميوه ى پاكتى با نى هم براى من بخريد.»
اين بّچه اخالق بدى دارد. يعنى خيلى زود به هر چيزى 
عادت مى كند. يك بار يك نفر توى آرايشگاه زنانه، به او 
آب ميوه ى پاكتى با نى داد... حاال ديگر فقط چيزهايى را 

مى خورد كه نى داشته باشند!
بس  از  كنيد...  نگاهش  گفت:«  و  شد  عصبانى  عموجان 
با نى آب ميوه خورده، لب هايش مثل شير آتش نشانى 

شده!»
بابا گفت:« واقعًا هيچ چيزى براى خوردن نداريم... دوست 
گم  را  مادرش  كه  باشم  ساله  دو  بّچه ى  يك  االن  داشتم 
كرده و سه بار هم توى چاله افتاده... چون در آن صورت 

مى توانستم آب بيني ام را بخورم!»
من و عموجان از خيابان رد شديم. بعد از پارك، با پّله 
برقى رفتيم پايين. آن وقت با بدبختى فراوان ، سوار مترو 
يك  جز  چيزى  من  كه  بود  شلوغ  قدر  آن  قطار  شديم. 
دكمه ى پيراهن را نمى ديدم... يك دكمه كه تقريبًا توى 

چشمم بود! 
فروشگاه  ايستگاه  كه  پرسيد  نفر  هجده  از  عموجان 
كجاست!... اّما حرف هيچ كدام را باور نكرد. حّتى حرف 
نفر هشتم را كه رئيس فروشگاه بود!... بنا براين، با صداى 
بلند گفت:« آقايان، زن و بّچه ى من توى خانه گرسنه اند... 

تو را به خدا....»
يك نفر دستش را به طرف عموجان دراز كرد و سّكه اى به او 
داد. عموجان سّكه را گرفت و گفت:« ممنونم... ولى مى خواستم 

بگويم تو را به خدا نشانى فروشگاه را درست بدهيد!»

آب ميوهونه داشتيم روى چمنها، با هواپيماى 

شهرام شفيعي 
تصويرگر: ندا عظيمي

يي 
ظيميظيمي

ي
ظيظيميميمي
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شديم!...  پياده  اشتباه  هم  آخرش  حرف ها  اين  با همه  ى 
عموجان رو به ايستگاه مترو ايستاد و به قطار هاى زير زمينى 
و همه ى چيزهايى كه زيِر  زمين حركت مى كنند، بد و بيراه 

گفت!
عموجان  طبقه رسيديم.  چند  و  بزرگ  فروشگاه  به  باالخره 
نو  و  سياه  چرخ هاى  و  قرمز  دسته هاى  با  چرخ دستى  يك 
برداشت. من هم يك چرخ دستى با چرخ هاى كهنه و لق 
لقو براى خودم پيدا كردم. عموجان گفت:« يك چرخ دستى 

كافى است... مگر تو هم مى خواهى چيزى بخرى؟»
من گفتم:« نه... ولى من بايد يك چرخ دستى خالى داشته 
باشم... اگر نداشته باشم، شما با چرخ دستى تان مى زنيد به 

مردم و مى اندازيد گردن من!»
بعد از اين حرف ها فهرست خريد را از توى جيبم در آوردم 

و شروع كردم به خواندن.
- گوشت سينه ى بوقلمون، دو بسته.

و  چرخاند  چپ  طرف  به  را  چرخ دستى اش  سر  عموجان 
صاف رفت به طرف لوازم بهداشتى. 

من گفتم:« عمو جان... نه!... براى خوش بو كردن خودتان 
عطر يا اودكلن بخريد... نه... خواهش مى كنم....»
اّما جناب عموجان باز رفت سراغ بوگيرهاى توالت!

بهتر  توالت  بوگير  مكى...  كك  بّچه ى  كن  گوش   -
است... هم بويش قوى تر است و هم قيمتش ارزان تر... 
يك دانه اش را مى گذارم توى جيبم و هميشه بوى خوب 

مى دهم!
من چرخ دستى ام را عقب جلو كردم و گفتم:« ولى االن 

نوبت گوشت سينه ى بوقلمون است.»
نكرد.  بوقلمون  سينه ى  گوشت  به  توّجهى  هيچ  عموجان 
فقط بوگير هاى توالت را يكى يكى با كاغذهاى رنگى شان 
بر مى داشت و بو مى كرد. آقاى جوانى داشت از آن جا رد 
مى شد. عموجان به او گفت:« پسرم... من اين بو گيرها را 
يكى يكى مى گذارم توى جيبم... لطفًا خوب نگاه كن و بگو 

كدامش بيشتر به يك مرد هفتاد و پنج ساله مى آيد!
مختلف  بو هاى  با  بوگير  تا  شانزده  عموجان   ... بله 
برداشت و گذاشت توى چرخ دستى خودش. پيرمردى به 
و  كرد  نگاه  توالت  بوگير  شانزده  و  عموجان  دستى  چرخ 
با تعّجب گفت:« چيزى كه شما توى خانه داريد، توالت 

نيست... آتشفشان است!»
زن عمو  برداريم...  گياهى  كره ى  برويم  حاال  گفتم:«  من 
اين جا نوشته چهار بسته كره ى گياهى... فكر كنم هميشه 

لّپه ها را توى كره ى گياهى سرخ مى كند.»
نگاهش  و  برداشت  گياهى  كره ي  بسته  يك  عموجان 

كرد.
- من از لّپه ى سرخ شده توى كره ى گياهى متنفرم بّچه!

- چرا؟ ... مزه اش را دوست نداريد؟
كه  روزى  ولى  دارم...  دوست  خيلى  را  مزه اش  اّتفاقًا   -
داشت  زن عمو  شكست،  لگنم  و  خوردم  ليز  حّمام  توى 
يك  جايش  به  مى كرد!...  سرخ  لّپه  گياهى  روغن  توى 
عالمه ِكِرم هاى خوشگل بر مى داريم. آدم مى تواند همه  جا 

را چرب و نرم كند!را چرب و نرم كند!
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عاشقش  عموجان  كه  ديگرى  چيزهاى  از  يكى  راستش 
در  مرطوب كننده  كرم  است.  مرطوب كننده  ِكِرم  است، 
سيب،  خيار ،  عصاره ي  با  كوچك...  و  بزرگ  قوتى هاى 

پرتقال خونى، هويج و هر چيز ديگر... .
يك بار قبل از خواب، عموجان تمام بدنش را چرب و ليز 
كرده بود. بعد شير جه زده بود روى تخت خواب مخصوص 
از  و  بود  خورده  ليز  تخت  روى  ماهى ،  مثل  اّما  خودش... 

پنجره افتاده بود بيرون!
بله... عموجان چند جور ِكِرم برداشت و من مطمئن شدم 

كه شام آن شب، لّپه ندارد!
را  قوتى  جور  چند  عموجان  گوجه فرنگى،  رّب  قسمت  در 
جالبى  چيز  اصًال  گوجه فرنگى  رّب   گفت:«  بعد  كرد .  نگاه 

نيست....»
من گفتم:« ولى زن عمو براى پختن غذا آن را الزم دارد... 

ما شش نفريم و امشب بايد غذا بخوريم.»
گوجه فرنگى  رّب   كه  نمى شود  دليل  اين  گفت:«  عموجان 
با  بايد  فضا نورد،  نفر  شش  بود،  طور  اين  اگر  بخريم... 

خودشان ده تن رّب  گوجه فرنگى به فضا مى بردند!»
گفتم:« مى خواهيد به جاى رّب گوجه فرنگى چى بخريد؟»

گفت:« نداشتن خيلى چيز ها مهم نيست... مثًال بعضى 
از كشورها توى الفبايشان حرف ق ندارند... هيچ مشكلى 
هم برايشان پيش نمى آيد... تازه، فكر كنم شكمشان هم 

قار و قور نمى كند!»
آن فروشگاه سيزده مدل گوش پاك كن داشت. عموجان 
هم هر سيزده جور گوش پاك كن را براى خودش خريد. 

در حالى كه دو تا گوش بيشتر نداشت!
بادمجاِن  لّپه،  نمك ،  زرد چوبه ،  منتظر  كه  زن عمو ،  بيچاره   
خيلى  و  آلو  خشكه  فلفل،  پياز،  مايع،  روغِن  مشكى، 

چيزهاى ديگر بود!
راستش را بخواهيد، تا اين جاى كار، عموجان با پنج چرخ 

تا  ده  خريدن  براى  بود.  كرده  تصادف  آدم  سه  و  دستى 
يك  با  مى رفتيم.  طرف تر  آن  متر  پانصد  بايد  بادمجان، 
بار  دو  بادمجان،  هر  داشتن  براى  بود  الزم  ساده،  حساب 

تصادف كنيم!
من گفتم:« اگر توى جاّده بوديم، خريدن بادمجان مساوى 
با مرگ بود!... اّما تصادف داخل فروشگاه، تلفات جانى 
ندارد... بنابراين، با احتياط كامل برويم به طرف قسمت 

ميوه و سبزى جات.»
عموجان كمى بادمجان ها را اين طرف و آن طرف كرد. 
جالب  نظرش  به  خريدن ،  براى  هم  بادمجان  متأّسفانه ، 

نيامده بود.
- خريدن بادمجان در جاهايى كه فرودگاه ندارند، معمول 
است!... خوشبختانه ما فرودگاه داريم و هواپيماهاى بارى، 
سيب  كيلو  چهار  پس  مى آورند...  ترش  سيب  برايمان 

ترش مى خريم.
بردارم...  بادمجان  دانه  يك  بدهيد  اجازه  عموجان،   -
مهاتما  گاندى هم نمى توانست با سيب ترش زنده بماند!

- بگذار سر جايش سوسك خش خشو... هنوز كّلى خريد 
داريم... فكر مى كنى زن عمويت چه قدر پول به ما داده؟

ما چهار كيلو سيب  ترش با بهترين بسته بندى خريديم 
و توى چرخ دستى گذاشتيم. در آن لحظه، غم انگيز ترين 

با  افتاد.  اّتفاق  جهان  خداحافظى 
چند  مژه هاى  صحنه،  آن  ديدن 

بله...  شد.  خيس  جوان  خانم 

و توى چرخ دستى گذاشتيم. در آن لحظه، غمانگيزترين 
با  افتاد.  اّتفاق  جهان  ّففخداحافظى 

چند  مژههاى  صحنه،  آن  ديدن 
بله...  شد.  خيس  جوان  خانم 
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هميشه بايد به دنبال چيزهاى مهم تر باشيم.                                   

اشتباه عموجان به ما ياد مى دهد: 

صحنه ى خداحافظى من با بادمجان ها!
عموجان گفت:« فهرست را كه هنوز گم نكرده اى؟... بلند 

بخوان ببينم....»
من خواندم:« نان سير دار سه بسته....»

عموجان پرسيد:« چى؟»
را  اگر اسمش  من خيلى گرسنه ام...  گفتم:« عموجان... 
تويش  كه  است  چيزى  مى كنم...  غش  بياورم،  زبان  به 

سبوس گندم، سير و كمى تخم مرغ دارد.»
بعد  خاراند.  شست  ناخن  با  را  سرش  وسط  عموجان 
گفت:« خودشه... شامپو گندم با سير... براى رويش مجدد 

مو!... مى دانستم زن عمو دوست دارد من مو در بياورم!»
فقط سه تا شامپوى گندم و سير مانده بود كه آن را هم 

ما برداشتيم.
من از مسئول قسمت شامپو ها پرسيدم:« اگر اين شامپو 

توى چشم برود، چشم را نمى سوزاند؟»
گفت:« نه.»

بشود،  معده  وارد  دهان  راه  از  شامپو  از  كمى  اگر  گفتم:« 
خطرى ندارد؟»

گفت:« نه.»
مشكلى  بخورم ،  را  كاملش  ظرف  يك  اگر  پس  گفتم:« 

ندارد؟»
گفت:« به جز كف زياد، مشكلى پيش نمى آيد!... شوخى 

كردم... خوردن اين همه شامپو حتمًا خطرناك است.»
فروشنده  آقاى  گريه.  زير  زدم  من  حرف  اين  شنيدن  با 

پرسيد:« چى شده پسرجان؟»
ناخن هايش  دوباره  امشب  پدرم  نداريم...  شام  امشب 
را مثل بيسكويت مى جود . مادرم ناراحت مى شود و از او 
طالق مى گيرد. من به خاطر بى مادرى، عقده اى مى شوم. 
بعد درس را ول مى كنم. آن وقت قاچاقچى هاى مرواريد 
مرا مى برند توى دار و دسته ى خودشان. از آن جا كه قبًال 

زن عمويم ، يك گوشم را با قيچى بريده، اسمم را  مى گذارند 
« گوش بريده» ... كم كم رئيس دسته ي قاچاقچى ها مى شوم. 
پليس براى زنده و مرده ام جايزه تعيين مى كند. يك نفر 
كشته  پليس  گلوله ى  با  فرار،  موقع  من  مى دهد.  لو  مرا 
كشته  بريده  گوش  مى گويند  تلويزيون  توى  مى شوم!... 
شد. عمو جان، شما حتمًا اين جمله را توى اخبار تلويزيون 

مى شنويد.
عموجان گفت:« من فقط فوتبال تماشا مى كنم!»

فروشنده گفت:« پسرجان، من مى توانم توى درس رياضى 
كمكت كنم!... كمك ديگرى از دستم بر مى آيد؟»

را  پولش  فردا  بدهيد!...  ما  به  بادمجان  يك  بله...   -
مى آورم.

- متأّسفانه ما اين جا فروِش نسيه نداريم.
شكم هاى  و  مرطوب كننده  ِكِرم  از  پر  كيسه هاى  با  وقتى 
خالى به خانه برگشتيم، بوى خورش بوقلمون با آلو ، همه 

جا را گرفته بود.
عموجان گفت: « خانم جان، شام را امشب زودتر بياور كه 

دارم از گرسنگى صداى جيرجيرك مى دهم....»
زن عمو نفس عميقى كشيد و گفت:« چيزهايى را كه نوشته 
بودم، بده تا برايت خورش بوقلمون با آلو بپزم... اين بوى 
خراب  گازشان  اجاق  است...  مال غذاى همسايه  خوب، 

شده بود. غذا يشان را روى اجاق ما پختند و بردند!»
بابونه گفت:« من آب ميوه ى پاكتى با نى مى خواهم!»
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سمّيه قلي زاده
عكاس: رضا بهرامي ميني  

 بسكتبال كوچك
مينى بسكتبال همان بسكتبال است ؛ اّما ساده تر و 

كوچك تر... قانون هاي اين رشته، شبيه بسكتبال است؛ 
البّته كمي ساده تر ! در اين بازى، هدف هر تيم، انداختن 

توپ در سبد تيم مقابل است. 

         آموزش بازى 
بسكتبال  ورزش  به  كه  دانش آموزي 
عالقه مند است، بايد تكنيك هاى فردى مثل 
و  بياموزد  را  گام  سه  و  شوت  پاس،  دريبل، 
تمرين كند. پس از آموزش اين موارد، مربّيان، 
بازيكن را با قانون ها  ي بازى كردن و سرانجام 

مسابقه دادن آشنا مي كنند.

بسكتبال

مميم م ييتوپ در سبد ت
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 بسكتبال 
و مينى بسكتبال

 مينى بسكتبال براساس بازى بسكتبال، براى 
بازيكنان شش تا دوازده ساله طراحى شده است.

اندازه ي زمين 14در 26 متر است.
وزن  گرم   450-500 بسكتبال  ميني  توپ 

دارد.
زمان بازى چهار دوره (كوارتر) 10 دقيقه اى 

است.

 توّلد بسكتبال 
زادگاه بسكتبال آمريكاست. اين بازى حدود 120 سال قبل با تالش 

شخصى به نام جيمز ناى اسميت به وجود آمد.
زمانى كه دكتر اسميت در دانشگاه درس مى داد، رئيس دانشگاه از 

او خواست ورزشى براى فصل زمستان و 
بازي در سالن طراحى كند. او هم 

بازي بسكتبال را ابداع كرد.

بسكتبال در ايران
ايران  بسكتبال  فدراسيون  شمسي،  هجري  سال 1324  در 
ميدان هاى  در  ايران  بسكتبال  حضور  نخستين  شد.  تشكيل 
بين المللى، بازى هاى المپيك لندن در حدود شصت سال قبل 

بود.
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سعيد كفايتي
تصويرگر: نازي عظيمي

اگر خون نباشد، زندگي هم نيست. اين 
مايع ارزشمند، «اكسيژن» را به سلول هاي 
كربن»  «دي اكسيد  و  مي رساند  ما  بدن 
را برمي گرداند. اگر خون نباشد، سلول ها 
مي ميرند. زيرا خون براي آن ها، اكسيژن 
و غذا مي برد. يك انسان بزرگسال، حدود 

پنج ليتر خون در بدنش دارد.

است. پالسما از آب، پروتئين و مواّد غذايي نيمي از خون ما مايع زردرنگي به نام پالسما پالسما داردخون ما 
كه مواّد غذايِي خون، به سلول ها برسد.ديگر تشكيل شده است. پالسما كمك مي كند 

خون ما 
پالكت دارد

پالكت ها سلول هاي كوچكي با شكل هاي مختلفند. 
پالكت ها هم مانند گلبول هاي سفيد و قرمز، در مغز 

استخوان توليد مي شوند. نقش اصلي پالكت ها كمك به انعقاد 
خون يعني بند آمدن خون ريزي است. در زمان خون ريزي 

بدن، پالكت ها خون را لخته مي كنند و خون ريزي بند 
مي آيد.

خون ما 
گلبول قرمز دارد

گلبول قرمز وجود دارد. 
در هر قطره ي خون، ميليون ها 

ّت وجود همين گلبول هاست. كار اصلي 
رنگ قرمز خون به عل

ن اكسيژن به سلول هاست. شكل آن ها طوري 
گلبول ها رساند

ند به آساني در مسير رگ ها حركت كنند. عمر 
است كه مي توان

الً بين سه تا چهار ماه است. شايد اسم 
گلبول هاي قرمز معمو

شيد. اين مشكل زماني پيش 
بيماري«كم خوني» را شنيده با

ي آيد كه تعداد گلبول ها ي قرمز كم باشد.
م

 

ب
ه سلولهاي 
رركربن»»»  ييدديد 
شد، سلولها 
ژژيژن  ييس سسك ها، ا
سال، حدود 

گلبول قرمز
گلبول سفيد

پالكت
پالسما
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خون ما 
گلبول سفيد دارد

تعداد گلبول هاي سفيد بسيار كم 
است، اّما كاري كه انجام مي دهند بسيار 
اهمّيت دارد. آن ها مانند سربازاني وظيفه شناس، از بدن ما در 

برابر بيماري ها دفاع مي كنند. طول عمر گلبول هاي سفيد، بين چند 
ساعت تا چند روز است. وقتي «آزمايش خون» مي دهيم، پزشك 

به تعداد گلبول ها توّجه مي كند. مقدار آن ها نبايد كم يا زياد 
باشد. در خون چند نوع گلبول سفيد وجود دارد.

با تشّكر از دكتر احمد اسماعيلي نراقي

نكته هاي خوني!
 ابوعلي سينا (دانشمند بزرگ ايراني) براي درمان بيماران

       از روش «خون گيري» استفاده مي كرد.
 چهار صد سال قبل،«ويليام هاروي» فهميد كه خون در 

       يك مسير بسته در سرتاسر بدن «جريان» دارد.
 قلب وظيفه ي رسـاندن خون به همه  جـاي بدن را بـه 

       عهده دارد. قلب، خون را تلمبه مي كند. خون در رگ ها 
       جاري است.

 اگر مي توانستيم همه ي رگ هاي بدنمان را پشت سر هم 
    به يكديگر بچسبانيم، طولشان به بيش از 80 هزار كيلومتر 

   مي رسيد: يعني حدود دو برابر انـدازه ي دور كره ي زمين!
 با وجـود همـه ي پيشرفـت هـاي پزشكي، هنوز انسـان        

      نتوانسته چيزي شبيه خون بسازد.

ابوعلي سينا
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جدول اعداد
خانه هاي خالي را با عددهاي مناسب پر كنيد. طوري 

كه جواب هاي افقي و عمودي درست باشد.
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جزيره ها بازي 
 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!

شد.

حسين شاهوردي

مثال  جواب مثال

4
ننين شاهو ييحس
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چيستان= چيست آن؟!
1 آن چيست كه تا نامش را به زبان مي آوريم، مي شكند؟

2 كلمه اي كه همه آن را غلط مي نويسند!
3 باال مي رود پُر است، پايين مي آيد خالي است.

طاهره خردور

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.

ماشين را خانه به خانه ببريد!

 

پاسخ سرگرمي ها در صفحه ي 31

شيد.

سبانيد. ب چ ب ر پ ل ي ب

1 آن چيست ك
2 كلمهاي كه ه
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ش مى رود كه فندق يا 
ت و هى ياد

ش كار اس
ت. مي گويند او فرامو

 اسم سنجاب  بد در رفته اس
س جمع مى شود... مثل اين سنجاب كه 

ش حسابى حوا
ت! اّما او به وقت

ش را كجا قايم كرده  اس
بلوط

ت! 
ش در همسايگى مار زنگى اس

النه ي زيرزمينى ا

س بايد از هر فرصتى استفاده كرد. 
ت سروكله ي مار زنگى كى پيدا مى شود. پ

معلوم نيس
ش مي مالد. براى او هيچ زرهى 

ك مار زنگى را پيدا كرده و آن را به خود
ت ي

گ، پوس
ِ زرن سنجاِب

بهتر از اين نخواهد بود....

24

13

ش آفريده
هرچه كه بيند ديده، خداي

رفتار موجودات در برابر 
ت. بعضى 

دشمن، متفاوت اس
كمين مى كنند. بعضى فرار 

ض 
گ عو

مى كنند. بعضى هم رن
مى كنند. اّما شيوه ي سنجاب 

ت.
ب و هوشمندانه اس

بسيار جال

ت.ضى
س

سحر حيدري



ت. صدايي كه سنجاب 
ت مي دهد. او متوّجه چيزي شده اس

يكي از سنجاب هاي همسايه عالم
همسايه در مي آورد، يعني اعالم خطر... آن ها شروع مي كنند به گشتِن اطراف... بله، آن ها دنبال 

مار مي گردند.

ت. اين كار مار را بيشتر 
گ روي مار اس

اّولين راهي كه به فكر سنجاب مي رسد، ريختن خاك و سن
خشمگين مي كند.

ش نكنيد... بوى مار زنگى از دم پف كرده ي 
اّما بدن سنجاب بوي مار زنگي مي دهد... اين را فرامو

ت. حسابى مى ترسد و 
س خيال مي كند مار ديگري آن جا هس

سنجاب به مشام  مار مى رسد. پ
ب نشينى مى كند.

سرانجام عق

ت. 
ت كنار النه ي زيرزميني سنجاب پنهان شده اس

مار زنگي درس

ك مى كند. البّته اين به نفع سنجاب 
ت، گرماى بدن سنجاب، او را تحري

ت بردار نيس
مار دس

آن جريان دارد، گرم مى كند. بعد، با تكان دادن آن مار را تهديد  ش را با خونى كه در 
ت. او دم

اس
مى كند.

س آن ها را به دندان 
ت؛ پ

ش خطرناك اس
ص مى دهد كه اين جا براى فرزندان

سنجاب مادر تشخي
مى گيرد و به پناهگاه ديگرى مى برد. 

468

357
ت
س محيط زيس

ر از خانم صفورا  زواران حسينى، كارشنا * با تشّك

فكردهي
ازدمپ

گ
سنجاب
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نرگس الهياري
تصويرگر: سام سلماسي

زگيل ها را هرگز نبايد كند
يا دستكاري كرد. زخمي شدن

زگيل باعث ايجاد زگيل هــــاي 
جديد مي شود.

واي سحر!!! 
اينا چيه 

روي دستت 
درآمده؟

بارها سعي كرده ام هر 
طور شده، اين ها را از 
پوستم جدا كنم... اّما 

نشد كه نشد!

روي دستت 
درآمده؟

نگران نباش دخترم! 
من هم يكي از اين 

مهمان هاي ناخوانده را 
دارم!

لليله ييزگ
يا دست
لليل ب ييزگ
جديد

م
اينها را از 
ّااا كنم... اّما 

ه نشد!

زگيل يك بيماري ويروسي 
است. نام ويروس آن هم 

پاپيلوماي انساني است.

چسب زگيل 
براي جلوگيري 
از دست زدن 

به آن است.
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چه گونه زگيل مي گيريم؟
 استفاده از وسايل شخصي ديگران. وسايلي مانند: حوله،

       ناخن گير، شانه و....
 جويدن ناخن ها.

 زخم يا ترك پوست.
 ضعيف شدن بدن. ( به خاطر بيماري يا مصرف بعضي از

       داروها)

با تشّكر از دكتر احمد اسماعيلي نراقي

چرا پايمان 
زگيل مي زند؟

زگيل ها معموًال خود به خود بعد از چند ماه تا 
دو سال بهبود پيدا مي كنند. درمان دارويي هم 

همان استفاده از پمادهاي مخصوص است.
در صورت دردناك بودن زگيل، بايد فورًا به 

پزشك مراجعه نماييد.

چرا پايمان 
لليل ميزند؟ ييزگ

درمان زگيل
 دارو

 سوزاندن زگيل ( در مطب پزشك)
 برداشتن زگيل با استفاده از سرما ( در مطب پزشك)  

ل زگ لدرمان زگ دردرمامان

ويروس زگيل بسيار مقاوم است. 
در محيط هاي گرم و مرطوب هم 

فعالّيت بيشتري دارد. يعني جاهايي 
مثل استخر... هنگام استفاده از 

استخر، حّمام و سونا بايد از دمپايي 
شخصي استفاده كنيد.

د ماه تا 
ارويي هم

ست.
فورًا به 
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خى
اري
ى ت

اها
جر
ما

سلجوقيان 1000 سال پيش در ايران حكومت مي كردند

خى
اري
ى ت

اها
جر
ما

خىخى
ريريخي
تاتا
اى
اهاه
جرجراجر
ماماما

رركردند ووكومت مي ككران ح رري ششيش در ا يي سال پ اايان 1000 ييسلجوق

سلجوقيان
على اكبر زين العابدين

 تصويرگر: نگين حسين زاده

سلجوقي ها چه كساني بودند؟
سلجوقيان، اّولش قومى بيابانگرد و چادر نشين بودند. براى همين مثل اشكانيان، اهل شكار و 
اسب سوارى و تيراندازى و البّته جنگ بودند. وقتى حكومت غزنويان ضعيف شد، آن ها در چند جنگ، 
كار غزنويان را تمام كردند. بعد، تا حدود صد و شصت سال حكومت ايران را در دست گرفتند. 
سلجوقيان اقوامى ترك بودند كه از آسياى مركزى  آمده بودند. در زمان فرمانروايى آن ها، ايران 

پيشرفت هايي كرد. 

ُطغرل 
خودش  براى  جديد  اسم  يك  طغرل 
محّمد....  ابوطالب  ركن الّدين  كرد:  انتخاب 
البّته چون اسمش طوالنى است همان طغرل 
مسعود  سلطان  طغرل،  مى كنيم.  صدايش 
غزنوى را شكست داد و سلسله ى سلجوقيان 
را تأسيس كرد. اتّفاقاً آخرين شاه سلجوقي 

هم اسمش طغرل بود: طغرل سّوم!

اَلب ارسالن
در  يعني  كرد.  جالب  كار  يك  آقا  اين   
يك جنگى، امپراتور روم شرقى( بيزانس) را 
دستگير كرد. يك كار جالب تر هم كرد، خيلى 
روم  امپراتور  شد  قرار  كرد!  آزاد  را  او  زود 
وقتى به كاخش رسيد هر ساله كلّى پول به 
الب ارسالن بدهد. كار جالب او هم اين بود كه 

هيچ وقت اين كار را نكرد!

ملكشاه 
با  بلند  قد  انسانى  ملكشاه ،  جالل الّدين 
شانه هاى پهن و بازوانى كلفت و قوي بود. او 
آن قدر جنگيد و كشور گشايى كرد كه وسعت 
قلمرواش به اندازه ى دوره ى ساسانيان رسيد. 
اگر نقشه ي سلجوقيان را در زمان او ببينيد، 
شكل يك عقاب بزرگ است كه بال هايش 

را باز كرده. 

شـاهـان معروف سلـجوقي

بود: لل اسمشمش ططغرغ همم

رصدخانه   ي مراغه

درياى 
خزر 
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شيخ شهاب الّدين سهروردي
او يك فيلسوف بود. فيلسوفان 
عالمت  يك  كه  هستند  كساني 
سؤال بزرگ روي سرشان است. به 
هر چيزي كه مي رسند مي پرسند: 

چرا؟ چگونه؟ 

  سقوط آزاد
بتوانند     آن كه  براي  سلجوقيان 
كشور بزرگ خود را اداره كنند، به 
حاكمان شهرهاي بزرگ اختيارات 
اين  به  بودند.  داده  زيادي 
مي گفتند.  اتابك  حاكمان، 
كم  كم اين اتابكان قدرتشان 
كدام  هر  و  شد  زياد 
حكومت  از  مي خواستند 
شوند.  خارج  سلجوقيان 
سلجوقيان  همين،  خاطر  به 
ضعيف شدند. خوارزمشاهيان 
هم با شكست طغرل سّوم، كار 

سلجوقيان را تمام كردند.

كتاب هاي مشهور 
در دوره ي سلجوقيان

حكيم عمر خيّام نيشابوري 
خّيام به دستور ملكشاه، يك تقويم درست 
كرد كه ما امروز از آن استفاده مى كنيم: تقويم 

هجرى شمسى(خورشيدى). 
خّيام رياضى دان بزرگى هم بود. شعرهايي 
در قالب رباعى هم مى سرود. به تقويم خّيام، 

تقويم جاللي مي گويند. اگر گفتيد چرا؟ 

ناصرخسرو  قبادياني
سفرنامه اى  و  كرد  زيادى  سفرهاى  او   
نوشت به نام سفرنامه ى ناصرخسرو. او يكى 

از شاعران مهّم زباِن فارسى است.

خواجه نظام الملك طوسي
سلجوقيان  نبود،  نظام  خواجه  اگر 
نمي توانستند امپراتوري بزرگشان را درست 
كنند. خواجه نظام وزير الب ارسالن و پسرش 
خردمند  و  سواد  با  وزيري  او  بود.  ملكشاه 
سلجوقيان  به  را  كشورداري  شيوه ي  و  بود. 

آموخت.

افراد مشهور
و  مى كرديم  زندگى  سلجوقيان  زمان  در  اگر 
مي خواستيم با آدم هاى مشهور عكس بيندازيم يا از 

آن ها امضا بگيريم، بايد سراغ اين افراد مي رفتيم:

ححا
د زيادي
حاكمان
كمك
زياد
مي
سل
به
ض
هم
سل

شكار  در  افرادش  از  نفر  صد 
با  سلجوقي  ارسالن  اَلب  روزي 

 كرد. رومى ها 
 همه را دستگير

 آن ها حمله و
ن لشكر روم به

بود. ناگها

ت. اين گذشت 
اتى اسيران اس

ه سلجوقى هم ق
ى دانستند كه شا

نم

باهوِش  (وزير  ك 
نظام المل خواجه 

نزد  را  نفر  ك 
ي رومى ها  بعد 

و 

الً بياييد با هم صلح كنيم و 
فرستادند. او گفت:« اص

الب ارسالن) 

 با هم نجنگيم.»
اين قدر

 اسير رومي هاست، گفت :« فعالً 
ظام كه مي دانست شاه

 خواجه ن

صلح كند. اگر 
ت دارد با شما 

 ولى او هم دوس
پادشاه مريض است؛

حتماً با شما دوست مى شويم.» 
ويل ما بدهيد، 

ن اسيران را تح
آ

شان بود، آزاد 
الن هم در ميان

فر اسير را كه الب ارس
رومى ها صد ن

ت داشته اند! 
يران را در دس

ها فهميدند كه شاه ا
دند. بعداً رومى 

كر

 عصباني شدند!
كوه آتشفشان

ي همين مثل يك 
برا

................ت. زباِن فارسى اس

ر نين رغ ي ب يريم ب

جواب : چون اسم ملكشاه، جالل الّدين بود، به آن 
تقويم جاللي مي گفتند.

ت. به 
از شسند: 

ي

 شاعر: نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 موضوع : خيّام نيشابوري 

شعرهايي درباره ي 
زندگي و عشق

 اين كتاب در 
است.جهان معروف 

  
سياست نامه 

  نويسنده : 
خواجه نظام الملك 

   موضوع : 
شيوه ي 

كشورداري

ناصرخسرو  سفرنامه ي 

  موضوع : ناصرخسرو    نويسنده: 

ماجراهاي سفرهاي 
او به شهرها 

گوناگونو كشورهاي 
رباعيّات خيّام 

سّكه ي سلجوقي

درياى 
پارس
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محّمدعلي قرباني
مي خواهيم به بزرگ ترها يادآوري كنيم كه 

بيشتر مراقب درخت ها باشند. پس يك خيابان 
شلوغ و بي درخت مي كشيم. اگر درخت ها 

نباشند، خوشحالي ما طوالني نخواهد بود.

ماشين هاي تندرو، موتور 
بزرگ و چند اگزوز دارند.

اتوبوس... اگر از اتوبوس 
استفاده كنيم، براي پاكيزگي 

هوا بهتر است.

جاي چرخ ها به وسط اتوبوس نزديك تر 
است. دّقت كنيد!

چرخ هاي اتوبوس را بكشيد و 
پررنگ كنيد. حاال دو نوار باريك روي 

بدنه ي اتوبوس بكشيد. آينه و سپر را 
فراموش نكنيد.

چند مسافر بكشيد كه سرشان از 
پنجره ها ديده شود. حاال بايد اتوبوس را 

رنگ كنيد.

براي كشيدن يك 
خيابان شلوغ، بايد بلد 
باشيم ماشين ها را 
نّقاشي كنيم.
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مي توانيد دودهاي 
جور وا جور پشت 

اگزوزها بكشيد.

يك ماشين باري كوچك بكشيد.

راننده را حتمًا بكشيد.
ننين يييك ماش
ران

ماشين  اين  شيشه هاي 
دودي است.
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ليال سليقه دار

لطفاً 
بزرگ ترها 
هم بخوانند

داستان از كجا شروع شد؟
من و خواهرم مبينا يك اتاق مشترك داريم. به 
خاطر همين، بيشتر وسايلمان هم مشترك است. 
مثالً ما يك ميز تحرير داريم. كتاب هايمان هم در 
يك قفسه قرار دارد. راستش اين موضوع، باعث 

دعوا آشكار مي شوداختالفات زيادى بين ما شده بود.
هميشه بزرگ ترها از دعواي من 
و مبينا باخبر مي شدند. ما با اين 

كار مي خواستيم بزرگ ترها بين ما 
داوري كنند و يك نفر محكوم شود!

گردن من!
مبينا هميشه عادت داشت 

تقصيرها را گردن من بيندازد. او 
وانمود مي كرد من با خواسته هايم 

مانع پيشرفت او هستم.

اختالفات زيادى بين ما شده بود.

ننين   ما با ا
ننين ما  ييها ب
كوم شود!

وانمود مي
مانع

دعواي ميز تحرير 
 آن روز هم براى نشستن پشت ميز تحرير و 

انجام تكليف هايمان دچار مشكل شديم. نوبت من 
بود؛ اّما مبينا اجازه نمى داد من از ميز استفاده 

كنم. او ديگر به جيغ و داد كردن عادت كرده بود. 
بنابراين فوراً مادر را صدا كرد و گفت: « مامان... 

ببين مهسا نمى گذارد من تكاليفم را بنويسم. اگر 
كارهايم بماند، مقّصر اوست!» 

قانون خانوادگى
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جنگ!
تا مادر بخواهد دوباره به اتاق ما برسد، دفترهايمان پاره شد، 
لوازم تحريرمان پراكنده شد و كتاب ها به هر طرف افتاد. مادر 

خيلى ناراحت شد. كمى فكر كرد و گفت:« يك برگ كاغذ و يك 
خودكار برداريد و دنبال من بياييد.»

                 مادر
اّما مادر كه ديگر دست او را خوانده 
بود، گفت:« جايى غير از پشت ميز 

براى نوشتن تكاليفت ندارى؟!»
 با اين جواب، مبينا فهميد كه مادر 

بي طرف است؛ اّما باز هم از پشت 
ميز تكان نخورد و اين كار داشت مرا 

حسابي عصباني مي كرد.

همه چيز نوشته مي شود
من و مبينا هم كه از دعواهاى بي پايان خسته شده 

بوديم، همين كار را كرديم. بعد رو به روى مامان 
نشستيم. مامان گفت:« من از شما مى خواهم هر كدام 

در باره ي شيوه ي استفاده از وسايل مشتركتان يك 
برنامه بنويسيد. البّته در برنامه ي خودتان عدالت را 
رعايت كنيد. ضمناً بنويسيد كه اگر هر كدام از شما 

برنامه را رعايت نكرد، جريمه اش چيست.»
مامان براى اين كار چند دقيقه به ما وقت داد. ما 

هم كه چاره اى نداشتيم، دست به كار شديم. 

برنامه ها نوشته شد
مادر بعد از چند دقيقه سراغمان آمد و 

برنامه هايمان را ديد. برنامه ي من و مبينا تقريباً 
مثل هم بود. مامان با بعضى از قسمت هاى 

برنامه ها موافق نبود. درباره ي آن ها توضيح داد و 
ما هم بعضي قسمت ها را تغيير داديم. 

مبينا تنبيه هاى سختى براى شخص مقّصر 
نوشته بود! مادر به او گفت :« يادت باشد كه 
ممكن است خودت هم از قانون سرپيچى 
كنى. آن وقت خودت هم به همين صورت 

تنبيه مي شوى.»
حرف هاي مامان باعث شد كه مبينا 

تخفيف هاى زيادى در تنبيه ها بدهد. من هم 
متوّجه شدم كه ديگر بعضي وسايل مشترك 
را الزم ندارم. بعد از مّدتى صحبت كردن، 
باالخره يك برنامه ي كامل نوشته شد. من 
مسئول نوشتن برنامه روى يك مقّوا شدم و 

مبينا هم آن را روى در اتاق چسباند.

دكككارررر برداريد و دنبال من بياييد.»

ززيززز نوشته مييشود ييچچ
اايان خسته شده  كككككهه از دعواهاى بيپا

ارر رررررا ككررديم. بعد رو به روى مامان 
ا ك ا ا ا

نامههانوششتتهشد ب

                 ماد

از آن به بعد، آرامش به اتاق ما 
برگشت. حاال ديگر ما براى هر 

اختالفى يك جلسه تشكيل مى دهيم و 
خواسته هايمان را مي نويسيم.
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يك آرزوى به موقع، 
مى توانست خرمالوها را 

نجات دهد.

 (مجموعه كتاب)* نام كتاب  : پرى كرگدن ها
* تلفن:66405450-33116810* ناشر: كتاب هاى شكوفه (امير كبير)* نويسنده: فريبا كلهر* داستان كوتاه

مى خوابم. من 
خواب هستم. به چيزى فكر 
نمى كنم. واى... فايده اى ندارد 
هر كارى مى كنم خوابم نمى برد.

* تلفن: 88951739* ناشر: كتاب هاى پروانه* تصويرگر: مهناز صبور* نويسنده: سولماز خواجه وند* رمان* نام كتاب : شب شد، من بخوابم؟

مادر من نان داد
پدر خوبم جان
مادرم در خانه
پدرم در ميدان

* ناشر: نشر قو* تصويرگر: عاطفه ملكى جو* سروده ى : محّمد گودرزى دهريزى* نام كتاب: آفرين بر جان بابا

كه  را  ساندويچى   هم  بار  يك 
امتحان  شده  درست  سبزيجات  از  كامًال 

كنيد!

* تلفن: 6401514 * ناشر: پيدايش* ترجمه و تأليف: محمود سالك* علمي* نام كتاب: ببين، بخوان، بدان 

زهرا برازندهنژادزهرا برازنده نژاد

تلفن:88899680  

توزيع 
تلفنى

 پستهزينه ىبدون 
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خشك و بى ثمر بودم 
ابر را نشانم داد
با دو دست بارانى
آمد و تكانم داد

      33116810* تلفن: 66405450* ناشر: كتاب هاى شكوفه (امير كبير)* تصويرگر: عليرضا جاللى فر* سروده ى: مهدى مرادى* شعر* نام كتاب: ساعت بدون تيك تاك

دانشمندان غربى، 
ذّره بين را با استفاده از 

تحقيقاِت يك فيزيكدان 
مسلمان ، يعني حسِن بن هيثم ، 

اختراع كردند.

* ناشر: انتشارات مدرسه* تأليف: حسين سّيدى* نام كتاب: تمّدن اسالمى

اگر عنكبوت تارش را به 
كلفتي  مغز يك مداد بتند، آن تار مى تواند 
سنگينى يك هواپيماى بزرگ را تحّمل كند.

جلو عطسه كردنتان را نگيريد، خطر مرگ دارد.

آدامس را يك فرمانده ي جنگى اختراع كرد!

نام كتاب: دانستنى ها و عجايب جهان  خلقت* 
داريوش داداش زاده* گردآورندگان : امير راسخى نژاد ، 

* تلفن: 66416961 * ناشر: نشر حرير

بّچه روباه، آن قدر توى 
كلك شناسى، خنگ بود كه 

نمى توانست بفهمد ماجرا از چه 
قرار است؟

* تلفن : 66413367 * ناشر: كتاب هاى فندق (افق)* تصويرگر: رودابه خائف* نويسنده: حديث لزرغالمي* داستان* نام كتاب: روبى

تلفن: 88800324-9  

تلفنىتوزيع 

 پستهزينه ىبدون 
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هزار  پا
مشترى رستوران، توى ساالد كاهويش يك هزار پا 
جا  اين  بيا  پيشخدمت ...  آهاى  زد:«  فرياد  ديد. 

ببينم!»
پيشخدمت بسيار قوى هيكل و سبيلويى، ساطور 
به دست آمد و گفت:« درست شنيدم؟... تو بودى 

داد زدى؟!»
دلم...  عزيز  بودم  من  بله...  گفت:«  مشترى 
مى خواستم بگويم اين النه ى هزار پا را چه قشنگ 

با برگ كاهو تزيين كرده ايد!»

مّنت كشى
مى كنيم،  قهر  وقتى  هميشه  گفت:«  شوهرش  به  زن 
هم  پيش  روز  سه  مى كنى.  مّنت كشى  تو  آخرش 
تو  ولى  بيرون!  برو  شو  بلند  گفتم  من  شد.  دعوايمان 

دنبالم آمدى. اى مّنت كش!»
شوهر گفت:« به خاطر مّنت كشى نبود... آن موقع من 

و شما توى هواپيما بوديم!»

مش
ديد
ببين
پيش
به
داد
مش
مى
با ب

پهزار پا ه

 ماهى
معّلم نقشه ي جغرافيايى را نشان داد و گفت:

« كيوان جان، بگو در كجا ماهى پيدا مى شود.»
كيوان گفت:« در سبزى پلو ماهى!»

پسر
دارد  پسرمان  باز  گفت:«  خانم  اكرم  به  فرهاد  آقا 
مى آيد اين جا؟... اين پسر سى و پنج سال سن 
دارد خانم جان... زن گرفته و دو تا هم بّچه دارد. 
با ز هم براى هر مشكلى به مامان جانش مراجعه 

مى كند!»
اكرم خانم گفت:« نه خير!... پسرم خودش همه ى 

مشكالتش را حل مى كند... االن فقط دارد 
مى آيد كه من سوپش را بگذارم دهانش!»

نوشته ي شهرام شفيعي
تصويرگر: محمود مختاري
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همبرگر
كمك خلبان  به  آمريكايى   هواپيماى  خلبان 
گفت:« تو خيال دارى ساندويچ همبرگر مرا بدزدى 

و بخورى.»
كمك خلبان گفت:« از كجا اين قدر مطمئنى؟!»

مرد  دو  هر  از  كرد  اعالم  راديو  گفت:«  خلبان 
آمريكايى، يك نفر عاشق همبرگر است!... االن 

غير از من و تو كسى اين جا نيست!»

همبرگ
ه خلبان 
گفت:« تو
و بخورى.»
كمك خلب
گف خلبان 
آمريكايى،
غير از من

جوان هاى مؤّدب
اتوبوس خيلى شلوغ بود و جاى سوزن انداختن نداشت. مرد بسيار 
چاقى سوار شد و جايى براى نشستن پيدا نكرد. بنا براين پرسيد:« سه 

تا جوان مؤّدب بلند نمى شوند مِن پيرمرد بگيرم بنشينم؟!»

نفر بعد
همه ى  اّما  بود.  پزشك  فرامرز  آقا 
او  كه  داشتند  توّقع  اقوامش  و  دوستان 
كه  اين  تا  كند.  درمان  مّجانى  را  آن ها 
بدون  ديگر  گرفت  تصميم  فرامرز  آقا 

پول طبابت نكند.
يك روز پسرخاله ى زن عموى آقا فرامرز 
او  مطب  به  بود،  منوچهر  اسمش  كه 

رفت. البّته براى درمان مّجانى!
آقا  طوره  چه  احوالت  فرامرز:«  آقا 

منوچهر؟»
دكتر جان؟...  بگويم  چى  منوچهر:«  آقا 
معده ام مى سوزد... قلبم تير مى كشد... 
چشم هايم خوب نمى بيند... نفسم تنگ 
گوشم  مى كند...  درد  زانوهايم  شده... 

سوت مى كشد.»
كن...  ول  را  اين ها  گفت:«  فرامرز  آقا 
و  سالم  خودت  كه  است  اين  مهم 

سرحال هستى!... لطفًا نفر بعد!»
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على اكبر زين العابدين

با چه رنگي 
بكشم؟

خواهي  پنهان  ما  چشم  از  كى  تا 
تا  بيا  زودتر  زمان!  امام  اى  بود؟... 
برسد.  پايان  به  طوالني  انتظار  اين 
همه ى مردم غم هايشان را از ياد ببرند و 
با ايمان و دوستي به زندگى خود ادامه بدهند. ثانيه ها، دقيقه ها، روزها ، 

هفته ها و سال ها مى گذرند؛ اّما انتظار  ما به پايان نمى رسد.
اكنون روزى را مى بينم كه اين انتظار طوالنى به پايان خواهد رسيد. 
در آن روز، ديگر هيچ كس به ديگرى بدى نمى كند و ظلم و ُكشت و 

ُكشتار تمام مى شود.
ولى  مى كنم،  نّقاشى  دفترم  در  را  تو  آمدِن  صحنه ى  جمعه  ،  هر 
نمى دانم صورت نورانى تو را با چه مدادى بكشم... چه رنگى به آن 

بزنم كه شايسته ى تو باشد؟
 پرستو شاهزاده- پنجم ابتدايى-  اصفهان

رياضي 
فهميدني است

من يك روز در مدرسه خيلى خجالت كشيدم. آن روز امتحان 
رياضى ام را خراب كرده بودم. وقتى برگه ى رياضى به دستم رسيد، 

معّلممان گفت :« من از تو راضى نيستم.»
 بعد كه آقاى معّلم، برگه ى رياضى دوستم (پارسا) را داد، لبخندى 
به او زد. من پيش خودم فكر كردم:«  حتماً معّلم ما پارسا را خيلى 

بيشتر از من دوست دارد. چون به او لبخند مى زند.»

ان و دوستي به
ها

يك نامه ى ساده
حاال كه راحت مى خوانيم و راحت مى نويسيم، بهتر 
زندگي مي كنيم... نوشتن، خيلي از مشكالت ما را حل 
فاطمه براي ما نوشته  كه  نامه اي  همين  مي كند. مثل 
صفحه،  همين  توي  قبًال  مي خوانيد...  جا  اين  شما  و 
مطلب«بازي هاي دسته جمعي» را از فاطمه چاپ كرده 

بوديم.  

نم كه همكارتان 
ير عزيز، خيلى از شما ممنو

سالم سردب

موضوع  يك  درباره ي  خط  چند  تا  كرد  تلفن  من  به 

ن منزل ما تغيير 
بنويسم. اّما ممكن است نشانى و تلف

ه .............. تلفن 
كند. لطفاً از اين به بعد، به اين شمار

نيد. خدا  نگهدار. 
بز

فاطمه عبدالهى

 سرم را پايين انداخته بودم و ورقه ام را زير ميز گرفتم كه بّچه ها آن 
را نبينند. ورقه در دستم عرق كرده بود!

 بعد معّلممان  (آقاي عشريه) باالى سرم آمد. سرم را باال گرفت. 
گفت:« اشكال تو اين است كه رياضى را حفظ مى كنى... عزيز دلم، 
رياضى فهميدنى است نه حفظ كردنى! من همه ى شما را به يك 
اندازه دوست دارم. اّما، هر كس در امتحان بيشتر دّقت كند، موّفق تر 

است.»
امير حسين يزدان پرست-  پنجم ابتدايى-  تهران

نامه اى به امام زمان (عج) 
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جواب سرگرمى
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بازى جزيره ها:

ماشين را خانه به خانه ببريد!

جدول اعداد:

جواب چيستان:
1. سكوت

2. غلط!
3. قاشق
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سفرنامه ى
 اصفهان

پارسال به همراه خانواده ى خاله ام به طرف كاشان حركت كرديم. در نزديكى 
كاشان در كنار جاّده نشستيم و صبحانه خورديم. كمى بازى كرديم . هوا سرد 
بود. آفتاب صبحگاهى چشممان را روشن مى كرد و  به ما جان مى داد. در طول 
مسير اصفهان كوه هاى بلند را پشت سر هم تماشا مى كردم. سنگ هاى 
گوناگونى را ديدم. سنگ هاى رسوبى، آذرين و دگرگون شده... اين ها را در 

كتاب علوم خوانده بودم و حاال از نزديك مى ديدم .
بعد از دويست كيلومتر راه ، به شهر تاريخى اصفهان رسيديم. در يكى 
از پارك هاى آن جا، زيراندازمان را پهن كرديم و نهار خورديم. بعد در باغ 
پرندگان  ، پرندگانى مثل طاووس هاى رنگارنگ ، مرغ هاى شاخدار، كبك هاى 
گوناگون ، شتر مرغ هايى با آن پاهاى باريك ، لك لك ، قرقاول و... ديديم. 
بعد از ظهر در كنار زاينده رود نشستيم . چاى و هندوانه خورديم و عكس 
يادگارى گرفتيم. باد خنك و ماليمى از روى زاينده رود به صورتمان مى خورد. 

شاداب شديم. روى بناى تاريخى سى و سه پل هم پياده روى كرديم.
 بعد وقتى به ميدان امام (نقش جهان) رسيديم، برايم خيلى جالب بود كه 
دور تا دور ميدان به آن بزرگى پر از مغازه بود. مسجد شيخ لطف اهللا هم از 
آثار تاريخى دور ميدان بود. در يك گوشه ى ديگر ميدان عمارت عالى قاپو را 
ديدم كه ستون هاى چوبى اش بعد از گذشت چهارصد سال ، همچنان سالم و 

محكم باقى مانده بودند.
حامد صالحى پور-  پنجم ابتدايي-  تهران
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1. بدوِن
2. درخت مجنون!

3. مادر عربى
4. خيس و آب دار

5. مردِم قبل از اسالم، آن را مي پرستيدند –  از لقب هاي 
خداوند به معناى پوشاننده ي عيب ها

6. از چپ به راست «رخسار» مى شود – آن كه دائم دست 
نياز به سوي ديگران دراز مي كند

7. منطقه ي سردسير و يخبندان شمال روسيه –  سالم
8. طمع- سخت پوست دريايى

9. مخالف خير –  من مادرم... دوست دارم –  رايحه
دو  ميوه ي  وزن –   واحدهاى  از  است –   اسالم  ما   ...  .10

حرفي كه با آن مرّبا مي پزند
 11. پايتخت لهستان –  اطراف كره ي زمين را فرا گرفته 

است
 12. قرآن 114... دارد –  زميني كه صاف نيست

 13. رنگي طبيعي براي مو و ناخن- واحد پول كشورمان
 14. از قسمت هاى گياه.

1. هنگام صبح 
2. از انواع سنگ هاى آذرين

3. مركز استان مازندران- از چوب هاى جنگلى
4. امر به ريختن –  به فرزنِد فرزند كسي مي گويند

5. انعكاس
6. ترس و هراس –  سرخرگى كه اكسيژن را از شش مى گيرد

7. دست عربى –  تبديل مايع به گاز –  خواب ديدن
8. از گاو مي گيريم و كيف و كفش مي دوزيم – مخترع تلفن

9. از قّله هاى بلند زاگرس –  ضربه ى سر در فوتبال
10. باران يخ  زده- از مارهاى بزرگ 

11. دواي به هم ريخته! –   فصل  آغاز سال
12. برادِر تلويزيون!

افقى

عمودى  

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

ور
َرد
ه ِخ
هر
طا

٣٢
ي 4 دي 1390 / شماره 


