
تو شبيه يك پرنده اى
روى يك درخت، در بهشت

شعرهاى شاد و روشنى 
مى شود براى تو نوشت

مّزه ى انار مى دهد
دانه دانه حرف هاى تو
رفته اى به شهر آسمان

حيف، خالى است جاى تو

باز ماه بهمن آمده
پس بيا و در دلم بمان

لطف كن بيا به خواب من
اى امام خوب و مهربان.

پر يك شبيه تو
درخ يك بهشتروى در خت،

روشنى و
نوشت تو

دهد
تو ف هاى
آسمان ر

تو جاى ست

آمده
بمان دلم

من خواب به
مهربان. و

ر
به در خت،

رنده اى

باز ماه بهمن آمده
                               مريم اسالمى
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2 بهمن 

4 بهمن 

2 بهمن 
شهادت امام حسن (ع) 

رحلت حضرت محّمد (ص) 

شهادت امام رضا(ع) 

بهمن
علي اكبر زين العابدين 

«بهترين دوستان شما كسانى هستند كه عيب هايتان را به 
شما بگويند.»

پيامبر اكرم(ص)
براى  نماز،  برپايى  از  بعد  پيامبر (ص)  بود.  شلوغ  مسجد 

مردم سخن مي گفتند: 
 با يكديگر مهربان باشيد و به هم ظلم نكنيد. به ناتوانان 
عمر  روزهاى  آخرين  شما  پيامبر  مردم،  اي  كنيد.  كمك 
بر  كرده ام  بدى  شما  از  كدام  هر  به  اگر  مى گذراند.  را 
آسيبى  كسى  به  يا  آزرده ام  را  كسى  اگر  ببخشايد.  من 
بندگان  به  پاسخ دادن  كند.  تا تالفى  آماده ام  رسانده ام، 
خدا در اين دنيا، بسيار آسان تر است تا در نزد پروردگار.

 پيرمردى از جا برخاست و به رسول خدا(ص) گفت :  يك 
روز كه در راهي مي رفتيم، چوب دست شما بر شكم من 
را قصاص  مى خواهم شما  حاال  درد كشيدم.  من  و  خورد 

كنم.
پيامبر(ص) آماده شدند تا پيرمرد ايشان را قصاص كند. 
پيرمرد نزديك پيامبر(ص) آمد. پيامبر، بدن مباركشان را 
براي ضربه آماده كردند. در مسجد همهمه شد. اشك در 

چشمان ياران پيامبر جمع شده بود. 
- مبادا اين پيرمرد آسيبى به بدن تب دار پيامبر برساند. 
بوسيد.  را  پيامبر(ص)  شكم  و  شد  خم  پيرمرد  ناگهان 
گريه ى  صداى  فشرد.  خود  آغوش  در  را  او  پيامبر(ص)، 
حاضران به هوا برخاست. پيرمرد با اين بهانه مي خواست 

بدن پاك پيامبر را ببوسد.

هرگز سخن كسي را قطع نمي كرد.

هرگز كالم زشتي به دهان نياورد.
هرگز راز مردم را فاش نمى كرد.

تنها امام ما كه بدن پاكشان در ايران به خاك سپرده شده است، امام رضا(ع) هستند. 
مأمون ، امام(ع) را با اجبار به طوس آورد؛ براي اين كه محبوبّيت ايشان، در ميان مردم 

مدينه بيشتر نشود.
در آخرين روز ماه صفر سال 203 هجرى قمرى، به دستور مأمون، امام رضا(ع) را با زهر 

به شهادت رساندند.
مزار  امام هشتم ما، زيارتگاه مردمي است كه از دور و نزديك به شهر مقّدس مشهد 

مي روند.

هر گاه امام حسن(ع)، براي نماز خواندن آماده مي شدند، زيباترين لباس هاي خود 
را بر تن مي كردند. همان لباس هايي كه در مهماني ها مي پوشيدند. ايشان به خود 
عطرهاي خوش بو مي زدند. يكي از ياران از ايشان پرسيد: چرا موقع نماز لباس هاي 
زيبايتان را به تن مي كنيد؟... ايشان پاسخ دادند: « خداوند زيباست و زيبايي را 

دوست دارد. من خود را براي خدا آراسته مي كنم.»

امام حسن مجتبي (ع)، بزرگ ترين فرزند امام علي (ع) بود. بعد از شهادت حضرت 
علي(ع)، ايشان به مّدت ده سال امام و رهبر مسلمانان بودند. در زمان ايشان، 
معاويه حكومت مي كرد. معاويه انساني دروغگو، فريب كار، ستمگر و رياكار بود. 
او براي اين كه حكومتش به خطر نيفتد، هر لحظه نقشه اى مى كشيد كه چه گونه 
امام(ع) را به شهادت برساند. بنابراين با فريب دادن همسر امام(ع)، نقشه اش را 

عملي كرد. امام دّوم ما با سّمي  كه همسرش به او داد، به شهادت رسيد.

٢
ي 5 بهمن 1390 / شماره 



21 بهمن 

22 بهمن 

12 بهمن 

12 بهمن 

والدت امام جعفر صادق(ع) 

پيروزي انقالب اسالمي ايران

روز بازگشت امام خمينى (ره)
به ايران

شهادت امام حسن عسگرى(ع) 

بود.  گريخته  ايران  از  پهلوى،  محّمد رضا شاه  كه  بود  از دو هفته  بيشتر 
بيشتر درباريان و افراد خانواده ى سلطنتى هم از ايران رفته بودند.

 مردم ايران با همبستگى و اّتحاد، عليه ستم كارى ها و ثروت اندوزى شاه 
قيام كرده بودند. آن ها روزشمارى مى كردند تا رهبر انقالبشان به ميهن 
بازگردد. تا اين كه خبر دهان به دهان چرخيد. روزنامه ها نوشتند: « امام 

خمينى فردا مى آيد.» 
باالخره روز دوازدهم بهمن رسيد. مردم از صبح خيلى زود در فرودگاه 
مهرآباد تهران و اطراف آن منتظر هواپيماى امام بودند. ساعت نه و نيم 
صبح، هواپيما بر زمين فرودگاه فرود آمد. مردم انقالبى ايران به مناسبت 

برگشتن امام خميني به وطن، در شهرهاى مختلف جشن گرفتند.
يعني دور  تبعيد  بودند.  تبعيد زندگي كرده  پانزده سال در  امام خمينى 
كردِن كسي از محّل اصلي زندگى اش... ايشان بعد از سخنرانى هايشان 

عليه حكومت پهلوى، به دستور شاه از ايران تبعيد شده بودند.

دوران  شيعيانند.  امام  يازدهمين  عسگرى(ع)،  حسن  امام  حضرت 
امامت ايشان شش سال طول كشيد. 

شاگرد  صد  از  بيش  كوتاهشان  زندگى  در  حسن عسگرى(ع)،  امام 
شاگردانشان  كه  كتاب هايى  به  ايشان  كردند.  تربيت  دانشجو  و 

مى نوشتند توّجه زيادى نشان مى دادند.
هجرى   260 سال  ربيع االّول  هشتم  در  را  عسگرى(ع)  حسن  امام   
اين  از  كردند.  مسموم  عّباسى  خليفه ى  «معتمد»،  دستور  به  قمرى 
لحظه، دوران امامت حضرت مهدى (عج) آغاز شد و تاكنون ادامه دارد. 

امام زمان(عج)، فرزند امام حسن عسگرى(ع) اند.  

در هفدهم ربيع االّول سال هشتاد و سّوم هجرى قمرى، در شهر مدينه 
نوزادى به دنيا آمد كه نامش را جعفر گذاشتند. پيامبر(ص) در زمان 
بگذارند.  «صادق»  را  نوزاد  اين  لقب  كه  بودند  كرده  سفارش  خود 
صادق يعنى راستگو. سى و سه سال بعد از توّلد، اين كودك دوست 

داشتنى، به مقام امامت رسيد. 

امام صادق(ع) و جّد بزرگوارشان حضرت محّمد(ص)، در  توّلد   روز 
هفدهم ماه ربيع االّول است.

انقالب اسالمي در روز 22 بهمن سال 1357، يعني سي و سه 
سال پيش به پيروزي رسيد، بنابراين، شايد پدر يا مادر شما به 

اندازه ي  انقالب اسالمي عمر داشته باشد.
 با پيروزي انقالب به رهبري امام خميني، حكومت شاهنشاهي 
داد.  اسالمي  جمهوري  حكومت  به  را  جايش  و  رفت  ميان  از 
محّمدرضا شاه پهلوي در آن زمان بر ايران حكومت مي كرد. او 
دّومين شاه پهلوي بود و خيال داشت بعد از خودش، حكومت را 
به پسرش بسپارد. اّما با پيروزي مردم، شاه و خانواده اش از 

ايران فرار كردند.

انتخاب  مردم  رأي  با  مسئوالن  ايران،  اسالمي  جمهوري  در   
مي شوند و قوانين كشور بر اساس دين اسالم و مذهب تشّيع 

نوشته مي شود.

21 بهمن 

والدت حضرت محّمد(ص) ،
روز اخالق و مهرورزى

پيامبر اكرم، حضرت محّمد(ص)، انساني خوش رفتار و مردم دوست 
خوش ُخلق  و  مهربان  شخصّيت  شيفته ى  انسان ها  همه ي  بودند. 
ايشان مى شدند. ايشان با همين مهرباني، مردم را به پرستش خدا 

و دوري از بت ها راهنمايي كردند.
تعريف  رفتار كسى  و  اخالق  از  كه  بخواهند  وقتى  مسلمانان 
بنابراين،  دارد.  محّمدى  اخالق  شخص  آن  مى گويند:  كنند، 
ايران،  در  است.  شده  ضرب المثل  ما،  پيامبر  خوش  اخالق 
مهرورزى»،  و  اخالق  روز   » را  اكرم(ص)  پيامبر  والدت  روز 
نهاده اند. مهرورزى، يعنى محّبت كردن و عشق ورزيدن  نام 

به ديگران.
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خانه اي كه باشد، به آن خانه صفايي مي دهد. اين درخت هم 
خوب است. سايه اش، تكيه گاهش و از همه مهم تر، خرماهاي 
خوشمزه اش!... خرماهاي تازه اي كه با دست خودت از درخت 

مي چيني و مي خوري... اصًال يك مّزه ي ديگر دارد.
اّما اين نخل، مال ما نيست. نخل، صاحب ديگري دارد. راستش 
بابا ديگر پول نداشت كه اين درخت را هم بخرد. فروشنده ي 

خانه، درخت را به يك نفر ديگر فروخت!
 اسم خريدار درخت، َسمره است. قد بلند است. چهره اش 

استخواني است و نگاه تند و بدي دارد.

سمره، اّول ها در مي زد و بعد مي آمد توي خانه... البّته نه با 
صداي بلند. به هر حال ما از در زدنش خبردار مي شديم. اّما 
حاال هر وقت دلش بخواهد وارد خانه ي ما مي شود. بدون كه 

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

خـانه ي مـا
اسم پدر من «َسعد» است. ما تازه به اين خانه آمده ايم... 

من، مادرم، خواهرانم و پدرم. 
پدرم، اين خانه را به تازگي خريده است. خانه  اي است در 
آخرهاي شهر مدينه. جايي كه شهر، رفته رفته به دشت 
مي رسد. به اين خانه كه آمديم، من و خواهرانم خيلي خوشحال 

شديم. قبًال خانه اي نداشتيم كه مال خودمان باشد.
مادرم از بس كه شاد بود، به خاطر خانه ي جديد، حلوا 
پخت و بين همسايه ها پخش كرد. خانه ي ما خيلي خوب 

است و حياط با صفايي با چند درخت دارد.
خانه ي ما بزرگ نيست؛ اّما خوب است. فقط يك 
اشكال كوچك دارد. يك درخت وسط حياط خانه ي 

ما هست. يك نخل.
البّته درخت، خيلي چيز خوبي است. در هر 

ااششششد، به آن خانه صفايي ميدهد. اين ددددرخت هم 
 ساايييييههههههههههاشش، تكيهگاهش و از همه مهمتر، خرماهاي 
خوشمزهاش!... خرماااااههااي تازهاي كه با دست خودت از درخت 

ّ يك مّزهي ديگر دارد. ميچيني و ميخوري... اصًال
اااّما اااااااااااااين نخل، مال ما نيست. نخل، صاحب ديگري دارد. راستش  ّ
بابا ديگر پول نداشت كه اين درخت را هم بخرد. فروشندهي 

خانه، درخت را به يك نفر ديگر فروخت!
مم اسم خريدار درخت، سمره است. قد بلند است. چهرهاش َ

استخواني است و نگاه تند و بدي دارد.

ّههآمد توي خانه... البته نه با  ّسمره، اّولها در ميزد و بعد مي
ّااشديم. اّما  صداي بلند. به هر حال ما از در زدنش خبردار مي
حاال هر وقت دلش بخواهد وارد خانهي ما ميشود. بدون كه 

ااياامبر اكررمممممممم(((((((ص) ييتي اززززز زندگگگگي پ تتي ااكا ككح
مميماني ييسسنده: نقي سل سسي نو
تصويرگررررر: سحر خراسانى

خانهاي كه ببببا
خوب است.
زهاش! ش خ

ععاسم پدر من «سعد» است. ما تازه به اين خانه آمدهايم...  َ
من، مادرم، خواهرانم و پدرم. 

داي است در  ت ا خانهپدرم، اين خانه را به تازگي خريده است. خانهاي ت ا ده خ تازگ ه ا خانه ا د
آخرهاي شهر مدينه. جايي كه شهر، رفته رفته به دشت 
ميرسد. به اين خانه كه آمديم، من و خواهرانم خيلي خوشحال 

شديم. قبًال خانهاي نداشتيم كه مال خودمان باشد.
مادرم از بس كه شاد بود، به خاطر خانهي جديد، حلوا 
پخت و بين همسايهها پخش كرد. خانهي ما خيلي خوب 

است و حياط با صفايي با چند درخت دارد.
ّااي ما بزرگ نيست؛ اما خوب است. فقط يك  خانه
اشكال كوچك دارد. يك درخت وسط حياط خانهي 

ما هست. يك نخل.
ّههالبّته درخت، خيلي چيز خوبي است. در هر 
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در بزند و اجازه بگيرد... او صاحب نخل است و مي آيد تا به 
درختش سر بزند. اّما اين جا خانه ي ماست.

پدرم به سمره يادآوري مي كند كه: اين كار درست نيست. 
زن و دخترانم را ترسانده اي!... بهتر است با صداي بلند خبر 
بدهي تا آن ها به اتاق بروند. بعد تو وارد خانه شوي و به درخت 

خودت رسيدگي كني.
پدرم از او خواهش مي كند. آن هم با زبان نرم و مهرباني.

سمره سري تكان مي دهد. زياد اعتنا نمي كند.

امروز باز سمره، سر زده به داخل خانه مي آيد. 
مي گويد: اين نخل، درخت خودم است. من جز حق خودم 
چيزي نمي خواهم. دلم مي خواهد به درختم سر بزنم. مادرم به 

در بزند وو اجاااااااززهههه بگيرد.... او صصصاحب نخلللللللللل استتتتتتتتتتتتتتتتت و ميآيد تا به 
ّاادرختش سر بزند. اّما اين جا خانهي ماست.

پدرم بببههههههههههههههههههههه سمره يادآوري ميكند كه: اين كار درست نيست. 
زن و دخترانم را ترساندهاي!... بهتر است با صداي بلند خبر 
بدهي تا آنها به اتاق بروند. بعد تو وارد خانه شوي و به درخت 

خودت رسيدگي كني.
پدرم از او خواهش ميكند. آن هم با زبان نرم و مهرباني.

سمره سري تكان ميدهد. زياد اعتنا نميكند.

امروز باز سمره، سر زده به داخل خانه ميآيد. 
ميگويد: اين نخل، درخت خودم است. من جز حق خودم 
چيزي نميخواهم. دلم ميخواهد به درختم سر بزنم. مادرم به 

پدرم مي گويد: نخل او را بخر.
پدر جواب مي دهد: ندارم... نمي توانم.

پدرم نمي داند چه كند. چه طوري به سمره بفهماند 
كه اين جا خانه ي ماست.

- خدايا! از دسِت اين ظالِم زبان نفهم چه كنم؟!
مادرم مي گويد: به پيامبر بگو... از ايشان راه و چاره بخواه... 

از او كمك بگير.

پيامبر خندان است. بعد از نماز، چهره اش با لبخندي روشن 
است. با مردم، نرم نرم حرف مي زند. اّما اين ماجرا را كه مي شنود 

از خشم سرخ مي شود. با اين حال جلِو خشِم خود را مي گيرد. 
پدرم مي گويد: اين مرد، سر زده داخل خانه ي من مي شود. 
به او بگوييد بدون اّطالع و سر زده وارد نشود تا خانواده ي من 

در امان باشند. 
پيامبر به جمعّيت نگاه مي كند. بعد سمره را صدا مي زند.

- سعد از تو شكايت دارد. مي گويد تو بدون اّطالع وارد 
خانه ي او مي شوي. بعد از اين اجازه بگير و بي اّطالع و اجازه 

داخل نشو.
سمره مي گويد: درخت، مال خودم است. اختيارش را دارم. 
آيا وقتي كسي مي خواهد سوار شترش شود، از ديگران اجازه 

مي گيرد؟!
پيامبر مي گويد: پس، درخت را بفروش.

سمره مي گويد: درخت خيلي خوبي است. از من نخواهيد 
آن را بفروشم.

پيامبر مي گويد: دو برابِر پول درخت را بگير.
- نه.

- سه برابِر پول درخت را بگير.
- نه!

پيامبر مي گويد: اگر اين كار را بكني، در
 بهشت براي تو درختي خواهد بود.

سمره سينه اش را جلو مي دهد و مي گويد: نه!
پيامبر مي گويد: اي سمره، تو مردي زيان رسان و سخت گيري. 

در اسالم زيان رساندن و ايجاد تنگنا براي ديگران، 
وجود ندارد.

بعد به پدرم مي گويد: برو آن درخت خرما 
را از خاك جدا كن تا اين مرد، آن را 

ببرد و در جاي ديگري بكارد.
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مسئله هاى  داشتم  من  بود.  برفى  و  سرد  شب  يك 
رياضى ام را حل مى كردم. مادرم جلو تلويزيون نشسته بود 
و داشت لواشك مى خورد. بابونه داشت تمرين مى كرد.
مى خواست ياد بگيرد چه طور لواشك بخورد، بدون اين كه 
ده انگشتش به هم بچسبد!... زن عمو هم توى آشپزخانه، 
مشغول پختن سيرابى با پياز و لّپه بود. همين موقع، يك 

نفر زنگ موزه (يعني همان خانه ي ما) را زد.
زد:« يك  فرياد  باال،  توى دستشويى طبقه ى  از   عموجان 
كيلو  سه  من  بدهد...  را  لعنتى  آيفون  آن  جواب  نفر 
بايد چهل و پنج دقيقه اين  بنابراين  لواشك خورده ام... 

جا بمانم!»
و  لواشك خيس  به  نگاهى  اين جمله ،  با شنيدن  مامان 
بّراق خودش انداخت. بعد ، چشم هايش را بست و آن 
دماغ  به  و  رفت  لواشك،  كرد.  پرتاب  طرف  يك  به  را 
نگاه  گفتم:«  من  چسبيد.  اليزابت  ملكه ى  مجّسمه ى 

كنيد... زيبا تر شد!»
- اگر كسى با من كار داشت، بگوييد عموجان دچار بيمارى 

اسهال شده و چهل و پنج دقيقه ى ديگر مى آيد بيرون.
زن عمو ، تا كمر از دريچه ى آشپزخانه بيرون آمد و داد زد:

كار  جا  آن  قدر  چه  بگويى  نيست  الزم  محترم،  آقاي    »
با آب گرم و  را  بايد آخرش دست هايت  دارى!... فقط 

صابون بشويى!»
 - خودت گفتى كه هر وقت مى خواهم دير به خانه برگردم، 

بايد خبر بدهم!
نفسى  عصبانّيت ،  شّدت  از  مهربان،  و  چاق  زن عمو ى   
طوالنى و عميق كشيد. با اين كار، آن قدر بزرگ شد كه 

توى دريچه ى آشپزخانه گير كرد!
آيفون  گوشى  و  دويدم  دست،  به  رياضى  دفترچه ى  من، 
تصويرى را برداشتم. پشت در بزرگ موزه ، مرد قد كوتاهى 

بود كه كيف دستى اش را بغل كرده بود.
- كيه؟

 - ببخشيد... اين جا منزل عموجان است؟
قبل از اين كه جواب بدهم ، عموجان فرياد زد:« كيه؟... 
باالخره مى گوييد كيه يا نه؟... اگر سه كيلو لواشك را يك 
جا نخورده بودم، مى توانستم با پاهاى خودم تا دم آيفون 

بيايم... حّتى مى توانستم بروم بيرون و قدم بزنم!»
به مردى كه پشت  نگاه كردم و  به آيفون تصويرى  من 
در بود، گفتم:« بله... اين جا خانه ى عموجان است... اّما 

عموجان چهل و پنج دقيقه ى ديگر مى آيند بيرون.»

شهرام شفيعي 
تصويرگر: ندا عظيمي

شفيعيهرام شفيعيششهرا ام امشهراهرامم شفشفيفيعيعيعيشفيعييييععففششفيعيش شهشهرهرارامش
تصويرگر: ندا عظيمي
ي يم مم
گتصويويرگيرگويرگرگر:ر: ندندا عظعظيويرگر: ندا عظظييرگر: ندا عظيظيميميمي تصتتصتصتصوصوي

بود برفى  و  سرد  شب  يك 
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و  كرد  مچى اش  ساعت  به  نگاهى  بغل،  به  كيف  مرد 
وقتى  لواشك!...  هم  باز  دقيقه؟...  پنج  و  گفت:«چهل 
دستگاه  مى كند،  زياده روى  لواشك  خوردن  در  عموجان 
گوارشش چهل و پنج دقيقه ى پر از زد و خورد را مى گذراند... 

مثل نيمه ى دّوم فوتبال!»
من پرسيدم:« شما از كجا مى دانيد كه عموجان سه كيلو 

لواشك خورده؟!»
هم  عموجان  قديمى  دوست  پسر جان...  دكترم  من   -
هستم... البّته پانزده سال است كه من و او همديگر را 

نديده ايم.
عموجان  ديدن  براى  بايد  شما  مى خواهم...  معذرت   -
چهل و پنج دقيقه صبر كنيد... يعنى به اندازه ى سه كيلو 

لواشك!
- اشكالى ندارد... در اين پانزده سال، به اندازه ى چهل هزار 

كيلو لواشك، صبر كرده ام!
بعد از اين حرف ها، گوشى آيفون را گذاشتم سر جايش. 
نفر  يك  عمو جان،  گفتم:«  و  دستشويى  در  پشت  رفتم 
عموجان  است  سال  پانزده  و  دكترم  من  مى گويد  آمده، 

را نديده ام.»
- طرف چه شكلى است؟

- قدش كوتاه است... مثل آن آقايى است كه ساندويچ 
فروشى دارد.

چه  است؟...  ساندويچى  فروشنده ى  شكل  گفتى   -
جالب!... اّما من هرگز فروشنده ى ساندويچى را نديده ام ... 

چون او هميشه پشت يخچال است!
زن عمو با مالقه ى چوبى اش از آشپزخانه آمد بيرون و  به 
عموجان گفت:« عزيز جان، وقتى آمدى بيرون، براى حرف 

زدن وقت هست.»
عموجان گفت:« بگو ببينم، آن مرد كيف دستى اش را بغل 

يواش  يواش  كرده ؟.... خيلى هم 
راه مى رود؟... مثل الك پشتى 

كه آرام بخش خورده باشد؟!»
گفتم:« بله... كيف دستى اش 

را توى بغلش گرفته.» 
جان...  جانمى  گفت:«  عموجان 

خود دكتر است !... من و او با هم 
به خدمت سربازى رفته بوديم... با اين حال 

بگو كارت شناسايى اش را نشان بدهد... اين روزها دكتر 
قّالبى زياد شده!»

تنگ  دوستتان  براى  خيلى  دلتان  عموجان،  گفتم:«  
شده؟... مى خواهيد در را برايش باز كنم؟»

بپرس  دكتر  از  دارم ...  عجله  من  بّچه ...  كن  گوش   -
بگو:  درمان مى شود...  طور  چه  عموجان  روده هاى  صداى 
در شكم عموجان، سر و صداى غير قابل تحّملى مى آيد. 

مثل سر و صداى مجلس نمايندگان هنگ كنگ !»
از  را  عموجان  پزشكى  سؤال  و  پايين  آمدم  دوباره  من 

دكتر پرسيدم.
دكتر كه زير برف داشت از سرما مى لرزيد، شال گردنش 
با  را  بايد صدا  داد:«  جواب  بعد  گرفت.  دهانش  جلو  را 
اطراف  به  كوچك  چند ضربه ي  با  بشنوم...  طّبى  گوشى 
ديدن  براى  البّته  معلوم مى شود.  چيزها  خيلى  ناف هم 

ناف، اّول بايد بيايم داخل!»
دويدم  پّله ها  از  و  گذاشتم  را  گوشى  دوباره  من  بله... 
عموجان  براى  چيزها  بقّيه ى  و  ناف  درباره ى  بعد  باال... 

توضيح دادم.
- بايد به ناف ضربه بزند؟!... اين چه جور دكترى است؟!... 

شايد يك نفر ناف نداشته باشد!
دكتر  بگذار  دلم،  عزيز  گفت:«  هّن كنان  و  هّن  زن عمو 
بيايد تو... خودت هم بيا بيرون... برايت سيرابى درست 

ش 

هم
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يك  امشب  هستى.  غذا  اين  عاشق  مى دانم  كرده ام . 
مهمان تحصيل كرده هم داريم... پس كت شلوار بپوش 

و دو طرف سرت را شانه بزن.»
- الزم نيست ياد آورى كنى خانم جان... من خودم هر 
بّچه ى  تو،  مى پوشم!...  شلوار  كت  داريم،  سيرابى  وقت 
مردنى ! برو از دكتر بپرس سرگيجه ي عموجان به خاطر چى 
و  مربّا مى مالد  گوسفند  پاچه ى  به  بگو هر وقت  است... 

مى خوَرد، كمى احساس سر گيجه مى كند!
مامان به طرف آشپزخانه دويد تا به سرعت قرص ضد 

تهّوع بخورد.
چاره اى نبود. من سؤال پزشكى عموجان را مطرح كردم. 
برف شديد تر شده بود. دكتر با دّقت و بدون هيچ حركتى 
شده  آدم برفى  مثل  جدًا  داد.  گوش  پزشكى  پرسش  به 

بود!
مربّا ، غذاى مناسبى نيست... چون  با  پاچه ى گوسفند   -
هم چرب است و هم قند زيادى دارد... فكر كنم مّزه اش 
هم مثل يك قورباغه ي ليز باشد!... به هر حال، سرگيجه ي 

عموجان به خاطر باال رفتن چربى و قند خون است.
با اين توضيح، من از پّله ها باال رفتم . چند ضربه به در زدم 

و درباره ي چربى و قند، چيزهايى به عموجان گفتم.

زن عمو به من گفت:« از دكتر دعوت كن بيايد داخل... 
هر كس بود، تا االن به خانه  اش برگشته بود... اّما امروز 

به خاطر بارش برف فرودگاه را بسته اند!»
عموجان گفت:« به دكتر بگو چربى و قند خونم در يك مورد 

ديگر هم باال مى رود... وقتى سوار چرخ فلك مى شوم!»
بيرون  با قرصش خورد و گفت:«  مامان يك ليوان آب 
سؤ االت  خاطر  به  نيست  درست  است ...  سرد  خيلى 
پزشكى، مهمان را پشت در نگه داريم... كسى كه پشت 
پاسخ هاى  و  پرسش  كتاب  نه  است ،  آدم  ايستاده،  در 

پزشكى!»
را  دكتر جواب سؤالم  چرا  زد:«  داد  جا  از همان  عموجان 
نداد؟... حتمًا من بيمارى بدى دارم... درست فهميده ام ؟... 
تا  اگر  مى مانم...  زنده  ديگر  روز  چند  بگوييد  باشيد  زود 
دوشنبه زنده بمانم خيلى خوب است... دوشنبه ها بليت 

سينما نيم بها مى شود!»
زن عمو مالقه اش را به طرف من گرفت و گفت:« همين 
االن در را باز كن... حّتى اگر الزم باشد از عموجان طالق 

بگيرم!»
از  يواش  يواش  دكتر  دادم .  را فشار  آيفون  من دكمه ى 
پّله هاى موزه باال آمد. كيف دستى اش هم توى بغلش 
شلوار  بود.  شده  پاره  پاره  لباس هايش  تمام  البّته  بود. 
مى لرزيد.  سرما  از  فك هايش  بود.  خيس  موهايش  و 
گردنش  دور  ديگر  هم  چارخانه اش  و  قشنگ  شال گردن 

نبود.
مادرم با ديدن دكتر جيغى زد و به اتاق خودمان فرار كرد.

دكتر گفت:« پنج سگ ولگرد به من حمله كردند... با اين 
را به آن ها نشان دادم!...  كه كارت شناسايى پزشكى ام 
نفر  چند  بعد  موزه...  جلو  آِب  جوى  توى  افتادم  بعدش 

گ
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هر كارى را بايد در جاى مناسب خودش
 انجام داد. هر حرفى را بايد در زمان 

مناسب خودش گفت.

اشتباه عموجان به ما ياد مى دهد: 

را محكم گرفته  اّما من آن  را بگيرند...  دزد آمدند كيفم 
بودم... اين بود كه شال گردنم را بردند!... آن شال گردن 

يادگارى پدرم بود.
 عموجان با دست هاى خيس دكتر را بغل كرد و چند ماچ 
گنده به لپ هايش چسباند. دكتر با ناراحتى، جاى دست هاى 
را روى گردن خودش پاك كرد . عموجان  خيِس عموجان 
بخواهم  كه  وقتى  فقط  من  رفيق...  نشو  ناراحت  گفت:« 

موز بخورم دست هايم را خشك مى كنم!»
عموجان ...  بگذريم  گفت:«  و  كشيد  عميقى  نفس  دكتر 

براى ديدن تو از ساحل تا اين جا پياده آمدم.»
بعد  خاراند.  انگشت شست  با  را  سر ش  وسط  عموجان 
گفت:« دكتر، تو خيلى جوان مانده اى ... وقتى من و تو با 
به خاطر همين،  بودم.  تو قوى تر  از  بوديم، من  هم سرباز 
نمى گذاشتم توى ليوان چايت، شكر بريزى!... االن تو از 
من بيست سال جوان تر به نظر مى رسى... اگر همين طور 
برايت يك  بايد  بعد  دفعه ى  بدهى،  ادامه  جوان شدن  به 

خرگوش پشمى بخرم  !»
دكتر گفت:« عموجان عزيز، تو با پدر من هم سن و سال 
بودى... تو و پدرم با هم به سربازى رفته بوديد... من پسر 
مرحوم دكتر هستم... بعد از مرگ پدرم، تو مريض من 
بودى. يك بار من تخم مرغ آب پز درسته را با كمك پرستار 

از گلويت بيرون آوردم!... بعد با هم دوست شديم!»
كارى  برايش  نمى شود  ديگر  يعنى  مرده؟...  پدرت  پس 
به سنگ  نمى شود  دكترى هستى؟...  جور  چه  تو  كرد؟... 

قبرش تنّفس مصنوعى بدهى؟!
زن عمو دست هايش را با پيشبند صورتى اش خشك كرد. 
بعد گفت:« عموجان، حواست كجاست؟... از دست دكتر 

كارى بر نمى   آيد.»

عموجان گفت:« دكتر االن فقط مى تواند سيرابى بخورد!»
وقتى حال مامان بهتر شد ، من و با بونه، كاسه ها را روى ميز 
چيديم . زن عمو هم ظرف سيرابى را با بخار فراوان آورد. 
دكتر با حركتى آرام چنگالش را توى يك تّكه سيرابى فرو 

كرد. بعد با لّذت فراوان، آن را توى دهانش گذاشت.
مامان پرسيد:« پدرتان كى از دنيا رفتند؟»

- يك شب يك نفر از پنجره آمده بود توى خانه... پدرم از 
ترس سكته كرد و از دنيا رفت. طرف 

روزى  بپرسد  پدرم  از  بود  آمده 
چند تا قرص جوشان بخورد!

عموجان گفت:« من هم يك 
سؤال پزشكى داشتم دكتر... 

بو  قدر  اين  من  پاهاى  چرا 
مثل ...  بويى  يك  مى دهد؟!... 

مثل... مثل سيرابى!»

ش ا ا ا ا

ه عموجان به ما ياد مىدهد: 

پنجره آمده بود توى خانه... پدرم از
ا رفت. طرف 

روزى  د 
رد!

م يك 
كتر... 

بو  قدر 
مثل... ى 

ه 
ن 

چ 
ى 
ن 
م 

عموجان گفت:« دكتر االن فقط م. 

٩
ي 5 بهمن 1390 / شماره 



درياى 
خزر 

خى
اري

ى ت
اها

جر
ما

خى
اري

ى ت
اها

ججر
خىخى

ريريخي
تاتا

اى
اهاه

حكومت ايلخانيجرجر
 على اكبر زين العابدين

 تصويرگر: نگين حسين زاده

مغول ها چه كساني بودند؟
را  شورش  اّما  نبودند!  وسواسى  و  نُُنر  و  لوس  مغول ها، 
درآورده بودند... اگر چيزى براى خوردن گير نمي آوردند، شپش 
سرشان را مى خوردند. گاهى براى تنّوع، گوشت موش، گربه يا سگ 
هم مي پختند. آن ها هر جانوري را كه در اطرافشان مى جنبيد، به 

عنوان شام انتخاب مى كردند! 
مغول ها دامدار بودند. شتر و گوسفند و اسب داشتند. ولى خيلى 
وقت ها خشكسالى پيش مى آمد و هيچ موجود زنده اى هم 
براى خوردن پيدا نمي شد. بنابراين به قبيله هاى يكديگر 

حمله مى بردند و با دزدى از هم، روزگار مى گذراندند.
آن ها عاشق بيابان و صحرا بودند و از شهرها نفرت 
داشتند. مغول ها با هم مّتحد نبودند. يعني يك رهبر 

مشترك نداشتند.

ايران پيش از حمله ي مغول
حكومت  ايران  در  خوارزمشاهيان  پيش ،  سال  هشتصد 
مى كردند. مردم زندگى پيشرفته اي داشتند و توانسته بودند 
شهرهاي بزرگي بسازند. در هر شهر، كتاب خانه ها، مدرسه ها 

و مساجد بزرگ و زيبايي ديده مي شد. دانشمندان بزرگي در ايران 
زندگي مي كردند. 

چنگيز خان
مشهورترين وحشي تاريخ

باالخره يك نفر در بين مغول ها پيدا شد كه زورش به همه ى 
قبيله ها رسيد. پدرش اسم او را «تموچين» گذاشته بود. او بعداً اسم 
خودش را گذاشت چنگيز. مغول ها به او مى گفتند خان بزرگ. بعدها 

به او گفتند: قاآن. 
چنگيزخان بعد از اين كه شهر پكن در چين را تسخير كرد، با ايران 
همسايه شد. او دوست داشت با ايرانيان تجارت كند، اّما سلطان 
محّمد خوارزمشاه دوست نداشت. چنگيزخان چهارصد و پنجاه نفر 
را به همراه انواع كاال به ايران فرستاد.  وقتى آن ها به شهر مرزي 
اُترار رسيدند، سلطان محّمد، دستور داد همه ى آن ها را بُكشند و 
كاالهايشان را از آن ها بگيرند. يك نفر از مغول ها كه زبل تر بود 

فرار كرد. بعد هم همه چيز را براي چنگيز 
تعريف كرد.

 همه ي شپش هاي 
سرم را خورده ام، 
ولي هنوز گرسنه ام!

چرا گريه 
مي كني عزيزم؟

 تصويرگر: نگين حسين زاده

سس كساني مغول هاچه
نبودند! وسواسى  و  ررُنر  ُُُ ن و  لوس  ُننها،  مغول

مغول ها 800 سال پيش به ايران حمله كردند 
پايتخت ها: 

تبريز ، مراغه و ُسلطانيه
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درياى 
پارس

مشهورترين حمله به ايران
چنگيز خان ، با دويست هزار مغول خونخوار به ايران حمله كرد. در 
اين حمله، مهم ترين شهرهاى ايران با خاك يكسان شدند، شهرهايي 

مثل : بخارا، سمرقند، نيشابور، مرو و.... 
آن ها انسان ها، حيوانات و خانه ها، كتاب خانه ها و مسجدها را از 
بين مي بردند. مغول ها بيشتر شهرها و روستاهاي ايران را ويران 

كردند. ايراني ها تا سال ها خواب راحت نداشتند. 
جالل الّدين، فرزند محّمد خوارزمشاه، در مقابل مغوالن ايستادگي 
كرد و در چند جنگ آن ها را شكست داد. اّما در آخر مغول ها بر 
همه ي ايران مسلّط شدند. خوِد سلطان محّمد خوارزمشاه هم فرار كرد 

بعد، در جزيره ى آبسكون در درياى خزر از تنهايى و غّصه ُمرد.

ايرانيان در حكومت 
كم كم وزيران و مشاوران ايراني، وارد حكومت ايلخانان شدند. 
آن ها با زيركي نگذاشتند كه خونريزي و خرابي هاي بيشتري صورت 
بگيرد. مغول ها به تدريج مسلمان شدند. به جاي آن كه مسجدها 
و مدرسه ها را خراب كنند، خودشان هم مسجد و مدرسه و حّمام 
عمومي مي ساختند. به سفارش وزيران ايراني، كتاب هاي مهّمي با 

هزينه ي حاكمان مغولي نوشته شد.

رصدخانه ي مراغه

سّكه ي ايلخاني

گنبد  سلطانيه

حكومت ايلخاني
چهل سال بعد، يك مغول زردپوست ديگر، 
به نام ُهالكو به ايران حمله كرد. هالكو نوه ي 
چنگيز بود. ولى اين بار مغوالن آزار كمترى به 
مردم رساندند. با اين حمله، دوران حكومت 
عّباسيان پس از پانصد سال به پايان رسيد. 
ايلخاني  نام  به  سلسله اى  ايران  در  مغول ها 
مركزي  از حكومت  ايلخانان  دادند.  تشكيل 
مغولستان پيروي مي كردند. آن ها در حدود 
هشتاد - نود سال بر ايران حكومت كردند. 
ايل  بزرگ  و  رييس  كه  يعنى كسى  ايلخان 
گرفتن  براي  گاهي  مغول،  سپاهيان  است. 
ماليات، كشاورزان را شكنجه مي دادند. مردم 
ايران تا سال ها پس از حمله ي مغوالن، افسرده 

و ناراحت بودند. 

و  رياضي دان  او  طوسي :  نصير الّدين  خواجه 
ستاره شناس بزرگ ايراني بود كه وزير هالكوي مغول 
شد. مي گويند هالكو بدون اجازه ي خواجه نصير آب 

نمي خورد. 
سعدى: شاعر و نويسنده اي شيرازي بود. به او مي گويند : 
سعدي  مشهور  كتاب هاي  گلستان،  و  بوستان  استاد سخن... 

هستند..

او  مشهور  كتاب  نام  بود.  بزرگي  شاعر  او  مولوى : 
«مثنوي معنوي» است. داستان هاي اين كتاب خيلي شيرين 

است. 

حافظ : مشهورترين شاعر ايران است. 
اّولين اسكناس دنيا  : گيخاتو، يكي از شاهان تنبل 
پول  دنيا  در  اّولين بار  براي  او  زمان  در  بود.  مغول  خوشگذران  و 
كاغذي(اسكناس) اختراع شد. نام آن را «چاو» گذاشتند. ولي مردم آن 
را به چشم كاغذ پاره مي ديدند و نمي توانستند ارزش يك سّكه ي نقره 

را با يك كاغذ معمولي برابر بدانند. بنابراين اسكناس ها جمع شد!
بناهاي مشهور

كرد.  ايجاد  سلطانيه  نام  به  شهري  غازان خان  سلطانيه:  گنبد 
ايراني ها گنبد زيبايي در اين شهر ساختند. غازان، در همان جا دفن 

شده است.
رصدخانه ي مراغه: در زماني كه شهر مراغه پايتخت ايلخانان 
بود، به دستور خواجه نصيرالّدين طوسي رصدخانه اي ساخته شد كه 
مانند آن ، در دنيا وجود نداشت. رصدخانه، محلّي است كه در آن 
به ستاره شناسي مي پردازند.

 

مشهورهاى دوران ايلخاني
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با  مي تواند  شكاف  آب  پرنده ي 
آب  سطح  روى  از  را  ماهى  منقارش 
بگيرد. منقار پاييني، بلند تر است. او 
آن را داخل آب قرار مى دهد و حركت 
مى كند تا ماهى هاى نزديك به سطح آب 
را بگيرد.

منقار ضخيم و مخروطى شكل سهره  
براى شكستن پوسِت دانه هاى محكم 
مناسب است.

پرنده ي شهد خوار: 
منقاري خميده  دارد. منقاري بلند 
و لوله اى شكل براى بيرون 
كشيدِن شهد گل ها. 

مگس گير سينه سرخ، حشره 
مي خورد. منقار اين پرنده مناسِب 
گرفتِن حشرات است.

الناز قلي زاده

پرنده ها دندان ندارند! خداوند به جاي فك و 
اين منقار  به پرنده ها منقار داده است.  دندان، 
پرواز  پرنده ها  چون  است؛  وزن  سبك  بسيار 

مى كنند و بايد سبك باشند.
 شكل منقار هر پرنده ، مناسب با غذا و محيط 
زندگى اوست. در اين شماره ي رشد دانش آموز با 

منقارها، شكل ها و كارهايشان آشنا مي شويم.

نگذار منقارت بلند شود!
  ما فقط سطح منقار پرندگان را مى بينيم. جنس 

اين اليه ي بيروني منقار، مثل ناخن  ما از جنس 
ِكراتين است. اگر اين پوشش بشكند و ترك 

بردارد، دوباره درست مي شود. منقار بر اثر كار و تغذيه، 
ساييده مى شود. اّما دوباره رشد مي كند. 

اين  ديده ايد.  را  قفس  در  زنداني  پرنده هاى  حتمًا 
پرنده هاي اسير، در طبيعت به دنبال غذا نمي روند. به 
همين عّلت منقارشان بلند مى شود. آن ها هم منقارشان 

را به هر جا مى سايند تا كمي كوتاه شود!
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كيسه ي پايين منقار پليكان ها براى 
گرفتن ماهى ها مناسب است. پليكان 
مقدار زيادى آب و ماهي وارد منقارش 
بعد، كم كم  را مى بندد.  آن  و  مى كند 
آب را خارج مى كند. آن وقت ماهى ها 
مي مانند و شكم او!

منقار را ببين 
غذا را بشناس!

  اگر با دّقت به منقار پرنده ها نگاه 
حدس  را  غذايشان  مي توانيم  كنيم، 
بزنيم. وقتى غذاى پرنده اى را بدانيم، 
محل زندگى اش را هم حدس مى زنيم. 
غذا  منقارهايشان  با  پرندگان 
شكار  يا  مي سازند  النه  مي خورند، 

مي كنند. 

پرواز راحت تر
دارند.  سبك  منقارهايى  پرندگان 
سبك بودِن منقار به آن ها كمك مى كند 
تا راحت پرواز كنند. منقارها به طرف 
جلو، نازك تر و تيزتر مى شوند. مثل نوك 
هواپيما ها و كشتى ها. اين شكل منقار 
در پرندگان، به آن ها كمك مى كند تا 
راحت تر پرواز كنند. يعني در برابر هوا 

مقاومت كمترى داشته باشند. فالمينگو مى تواند با منقارش آب را 
يعني جلبك ها و جانوران  تصفيه كند. 
ريز آب را بخورد.

او  دارد.  قوى  منقارى  داركوب 
منقارش را به تنه ي درختان مى كوبد. 
پوست درخت با اين كار سوراخ مي شود. 
سپس داركوب با زبان بلندش، حشرات 
را شكار مى كند.

پرنده اي به نام باكالن، با نوك تيز و 
شكار  قورباغه  و  ماهى  مانندش،  نيزه 
مى كند.

او  دارد.  قوى  و  بلند  منقاري  توكا 
كنار  را  شاخه ها  و  برگ ها  منقارش  با 
مى زند. سپس ميوه را از شاخه مى چيند. 
به باال پرتاب مى كند و مى خورد.

منقار عقاب ها براى پاره كردن طعمه 
دستگاه  يك  مثل  اّما  است.  مناسب 
چند كاره عمل مى كند. سر منقار، مثل 
كه  بعد  است.  (دريل)  كننده  سوراخ 
عمل  قيچى  مثل  مى شود،  باز  منقار 
مى كند. انتهايش هم مثل انبر دست و 
اّره است.

١٣با تشّكر از آقايان اسماعيل كهرم و پرويز بختياري
ي 5 بهمن 1390 / شماره 



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

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

حسين شاهوردي

مثال  جواب مثال
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چيستان= چيست آن؟!

1 در رشت اّولم، در اراك دّوم، در تهران سّوم. روز را شروع مي كنم و كار را تمام!
2 در من هست، در تو هست، در ما نيست!

3 دو پرنده در يك كلمه!

طاهره خردور

پاكت 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.

 

پاسخ سرگرمي ها در صفحه ي 31

سّيدرسول ميردامادي

راهروهاي پيچ در پيچ

١٥
ي 5 بهمن 1390 / شماره 



شامپانزه، مثل بقّيه ي ميمون ها، چنگال هاى محكمى دارد. چشم هاى او در كنار هم قرار دارند، 
با اين چشم ها او مي تواند جاهاى دور را خوب ببيند. بدن شامپانزه  براي زندگي روي درختان، 

ت.
ب اس

مناس

شامپانزه ها مى توانند فكر كنند. مي توانند براي مشكالتشان راه حل پيدا كنند. مي توانند 
چيزهايى را كه قبًال ياد گرفته اند، دوباره به ياد بياورند.

24

13

ش آفريده
هرچه كه بيند ديده، خداي

شامپانزه  هم 
ش به وجود آمده اند. 

سال پي
ميمون ها 65 ميليون 

ش زيادشان، هميشه براي 
ت. شامپانزه ها با هو

نوعي ميمون اس
ب بوده اند.

انسان ها جال

سحر حيدري

ادشان، همششيشه براي 
يي

ش زااي
و



ك سيخ مورچه مي خواهد! او 
ش ي

ت كه دل
ك شامپانزه ي گرسنه اس

ت. ي
اين مورچه خوار نيس

ك چوب نازك آن ها را بيرون مى كشد و مى خورد!
ك النه  ي مورچه ها مى نشيند. با ي

نزدي

ش باشند، باز هم 
ت. بّچه شامپانزه ها هر قدر بازيگو

او اين كارها را از بّچگى ياد گرفته اس
ت سالگى 

ت. آن ها خيلى سريع ياد مى گيرند، البّته اگر تا هش
حواسشان به كارهاي بزرگترها هس

ت ياد نمي گيرند!
كارها را ياد نگيرند، ديگر هيچ وق

شامپانزه ها اجتماعى اند و دوستي هاي طوالني دارند. آن ها براى كارهايشان برنامه ريزى مى كنند. 
مي توانند به ديگران چيزهايي ياد بدهند.

ت پيدا مى كند، يكى براى تكيه گاه 
گ سخ

ت كه چه طور آجيل بشكند. يعني دو تا سن
او بلد اس

ت. شامپانزه 
ت ها، الزم اس

ش! براي اين كار، هماهنگى بين چشم ها و دس
و يكى هم به جاي چك

ش خرد نشود!
مى داند چه جور ضربه بزند تا پوسته ي آجيل بشكند؛ اّما مغز

ك شامپانزه ي ديگر مشغول شكستن آجيل 
ش پيدا كند. ي

اين شامپانزه ي مادر نمى تواند چّك
ض بگيرد. شامپانزه  ي مهربان، قبول مى كند.

ش  او را قر
ت. مادر به طرف او مى رود تا چّك

اس

ميمون ها 65 ميليون سال روي كره ي زمين زندگي كرده اند و خيلي چيزها ياد گرفته اند. 

468

357
ت

س محيط زيس
ر از خانم صفورا  زواران حسينى، كارشنا * با تشّك
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پس چرا من هيچ وقت 
تبخال نمي زنم؟

تبخال، از ويروسي به نام 
هرپس سيمپلكس به وجود 

مي آيد. اين ويروس خيلي راحت 
از شخصي به شخص ديگر 

سرايت مي كند.

بيشتر مردم، اين ويروس را در بدن خودشان 
دارند. اّما فقط در بعضي افراد، اين ويروس فّعال 

مي شود.

پريدن ناگهاني از 
خواب و يا ترسيدن

چرا جلو دهانت 
دستمال گرفته اي؟

باز روي لبم احساس 
سوزش و خارش مي كنم. 

تاول هاي ريز قرمزي 
گوشه ي لبم درآمده است.

آخي... فكر كنم 
آفْت زده اي.

نه... فكر نمي كنم آفت باشد 
مادرم مي گويد تبخال است.

مادرم همه چيز را درباره ي 
تبخال به من گفته است... 

انسان در يكي از اين شرايط 
ممكن است تبخال بگيرد:

در برابر نور 
مستقيم و شديد 

آفتاب قرار گرفتن

ضعف سيستم 
ايمني بدن 

مثًال در موقع 
سرماخوردگي 

و تب

نرگس الهياري

نرگس الهياري
تصويرگر: سام سلماسي
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براي 
جلوگيري از 

بيماري تبخال

با تشّكر از دكتر احمد اسماعيلي نراقي

زندگي نامه ي تبخال!

هر بار كه تبخال 
مي زني، به دكتر 
مراجعه مي كني؟

با  بايد  كه  داده  ياد  من  به  دكتر  آقاي 
تبخال چه گونه رفتار كنم. اگر الزم باشد 

دكتر هم مي روم.
فعالّيت  پايين،  دماي  و  سرما 
ويروس ها را كاهش مي دهد. 

براي درمان تبخال 
از كيسه ي يخ 

استفاده كنيد.

دستهايتان را مرتّب با 
آب و صابون بشوييد.

شكالتقهوه

بادام زميني

به تبخال دست نزنيد و 
سعي نكنيد آن را بَِكنيد!

هنگام استفاده از 
خمير دندان، مراقب باشيد 

سر خمير دندان با مسواك 
تماس نداشته باشد.

پس از خوب شدن تبخال، 
مسواك خود را عوض كنيد. 

مسواك قبلي را دور بيندازيد.

خوردني هايي كه تبخال را دور مي كنندخوردني هايي كه ممكن است تبخال بياورند

روز نهم تا دوازدهم:
 زخم از بين مي رود.

دو روز اّول: 
محل تبخال كمي قرمز 

رنگ مي شود.

روز دّوم و سّوم: 
مرحله ي تاول... چند تاول ريز پر از 

مايع ظاهر مي شود.

روز چهارم: 
تاول ها پاره مي شوند. زخم كم عمقي 
به جا مي ماند. ُمسري ترين مرحله ي 

تبخال همين است.

روز پنجم تا ششم: 
زخم ها خشك مي شود و رويه 

مي بندد.

ماهي 
و مرغ

شير 
و پنير

زردآلو

سيب 
و گالبي



وسايل 
و لباس دوچرخه سوار

ايمني  كاله  بايد  حتماً  دوچرخه سوار  يك   
استاندارد داشته باشد. يادتان باشد كه حّتي براي يك 

لحظه هم بدون كاله ايمني دوچرخه سواري نكنيد.
 پاچه هاي شلوار نبايد به زنجير دوچرخه بخورد. بايد يك 

كفش ورزشي راحت و دستكش هم داشته باشيم.
 بندهاي مخصوصي هست كه پاچه هاي شلوار را جمع 

مي كند. يعني نمي گذارد شلوارتان الي زنجير برود. 
استفاده  هم  كش  از  مي توانيد  كار  اين  براي 

كنيد.

اعظم اسالمي

وقتي دوچرخه سواري مي كني، انگار ديگر دلت نمي خواهد پياده شوي! 
ركاب زدن و جلو رفتن، خيلي لّذت بخش است. دوچرخه، وسيله ي نقليه اي 
پاك و بدون آلودگي است. بدون سر و صدا و مزاحمت براي ديگران. اّما 

درباره ي دوچرخه و دوچرخه سواري هم بايد چيزهاي مهّمي ياد گرفت.

اندازه ي دوچرخه
دوچرخه سوار  اندازه ي  بايد  دوچرخه 
مي نشينيد،  آن  روي  وقتي  يعني  باشد. 
البّته  برسد.  زمين  به  پايتان  پنجه ي 
كوچك  برايتان  نبايد  شما  دوچرخه ي 
باشد. اندازه ي طوقه ي دوچرخه ي مناسب 
براي بّچه هاي 10 و 11 ساله، 50 تا 60 

بايد  سانتي متر است. تنه ي دوچرخه 
محكم و از فلّز مرغوب باشد.

مراقبت از دوچرخه
براي اين كه دوچرخه مان سالم بماند، 
را  زنجيرها  و  دنده ها  ماه چرخ  هر  بايد 
روغن كاري كنيم. فشار باد الستيك ها را 
باد  باشيم  مراقب  كنيم.  تنظيم  بايد  هم 
الستيك ها آن  قدر كم نباشد كه طوقه ها 
به زمين بخورد. آن قدر هم پر باد نباشد 

كه نرمي الستيك را از بين ببرد.
نور  و  برف  و  باران  زير  را  دوچرخه 

مستقيم خورشيد قرار ندهيد.

انواع دوچرخه فراوان است. اّما 
چند نوع دوچرخه هست كه كاربرد 
بيشتري دارد:

دوچرخه ي كوهستان:
 اين دوچرخه ها براي مسيرهاي سربااليي 
و  صاف  فرمان  مناسب اند.  سرپاييني ها  و 
الستيك هاي پهن و آج دار دارند. يك يا دو 

كمك فنر هم دارند.

انواع دوچرخه
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*با تشّكر از آقاي مجيد ناصري مدير تيم هاي مّلي دوچرخه سواري ايران

دوچرخه ي كورسي: 
كورسي ها از دوچرخه هاي ديگر سبك ترند. 
به درد مسيرهاي صاف و هموار مي خورند و 
سرعت بيشتري هم دارند. كورسي ها، فرمان 
اين  دارند.  باريك  الستيك هاي  و  منحني 

دوچرخه ها دنده اي هستند.

دوچرخه هاي شهري: 
حالت نشستن روي آن ها براي دوچرخه سوار 
راحت است. براي رفت و آمد در شهرها 
مناسب هستند. فرمان صاف و الستيك هاي 
فنر  كمك  دوچرخه ها  اين  دارند.  ظريف 

ندارند.

دوچرخه ي بي ام ايكس: 
چهار  افراد  مناسب اند.  پيست ها  براي 
ساله به باال مي توانند از آن ها استفاده كنند. 
براي كارهاي  اين دوچرخه ها جان مي دهد 

مهارتي و تكنيكي!

كجا دوچرخه سواري كنيم؟
از پياده روها و پيست ها معموالً  پارك ها، بعضي 
بزرگ ترها  نظر  مناسب اند.  دوچرخه سواري  براي 
در اين مورد خيلي مهم است. شايد در خانه مان 

حياط يا محوّطه ي مناسبي براي دوچرخه سواري 
داشته باشيم.

         نكات ايمني دوچرخه سواري
 از مسيرهاي مناسب حركت كنيد. هرگز در جاده يا 

خيابان دوچرخه سواري نكنيد.
 در تمام مّدت دوچرخه سواري، با هر دو دست فرمان 

دوچرخه را بگيريد. حتماً كاله ايمني داشته باشيد.
 هنگام دوچرخه سواري به موسيقي گوش نكنيد.

 
خريد دوچرخه ي 

خوب
كاري  چه  براي  را  دوچرخه  ببينيم  بايد  اّول 

بعد  آمد؟...  و  رفت  يا  بازي  و  ورزش  مي خواهيم... 
ببينيم دوچرخه را براي چه مسيري مي خواهيم. بهتر 
است دوچرخه اي كه مي خريم، بوق، چراغ و آينه بغل 
داشته  فنر  و كمك  گلگير  هم  باشد. چرخ ها  داشته 

حتمًا  باشد.  ما  اندازه ي  بايد  دوچرخه  باشند. 
از  پس  خدمات  كه  بخريم  دوچرخه اي 

فروش و ضمانت داشته باشد.

باشد. چر داشته 
دو باشند. 
دوچرخ

فروش
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ازززندهنژادزززهرا برازندهزهرا برازنده نژاد

 يك كتاب پر از دايناسور!
در اين فرهنگ نامه، با انواع دايناسورها آشنا مي شويم. اين كه هر كدام در چه زماني زندگي 
مي كرده اند، چه غذاهايي مي خورده اند، در چه نوع آب و هوايي مي زيسته اند و... البتّه اسم هاي 
دايناسورها آن قدر طوالني و عجيب و غريب است كه بايد براي گفتن آن ها تمرين كنيم. اسم هايي 

مثل هترودونتوسوريفورم يا يوس وروپودها!                     
در ابتداي كتاب، مطالبي در باره ي سنگواره ها و زمين  مي خوانيم. بعد، با پيدايش پرندگان آشنا 
مي شويم . آن وقت سري به بدن دايناسورها مي زنيم. اين كتاب،  اندك اندك ما را به دنياي 
دايناسورها نزديك  مي كند. بعد از آن هم مي رسيم به دوره ي نابودي آن ها و علّت هاي آن. اّما از 

همه جالب تر، كشف رّد پاهاي دايناسورها در ايران است.

نام كتاب: 
فرهنگ نامه ي دايناسورها

نويسنده: 
عرفان خسروي
تصويرگر ارشد: 

محّمد رسول حّقاني
ناشر: 
طاليي

تلفن: 88838163

تلفن: 88838163  

تلفنىتوزيع 

 پستهزينه ىبدون 
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ممممممممييييمممم بخوانيم و لّذت ببريم  تبب بببرببربرت ببر ممممممممييييييممم ولذ لذلذم و لّذّ ييييييييييييبخبخبخبخخوبخوخوانننخواننوانبخوان

بازگو  يا جاي دندان،  اثر شكستگي   
كننده ي حقايق جالبي درباره ي زندگي در 

ميليون ها سال قبل است.
 تمساح به مارمولك شبيه تر است يا 

به كبوتر؟!
 پرندگان نوعي از دايناسورها هستند 

كه تا امروز روي زمين باقي مانده اند.
 تروسورها، پسر عموهاي دايناسورها 

هستند.
 نخستين مهره داري كه روي خشكي 
يا  سمندر  شبيه  جانوري  گذاشت،  تخم 

مارمولك بود. 

 هفتاد ميليون سال پيش، وزغي در 
باتالق هاي ماداگاسكار زندگي مي كرد كه 

بّچه دايناسور مي خورد!!!
مثل  دايناسورها،  از  تعدادي   
انسان هايي كه در خوردِن گوشت زياده روي 
مي كنند، به بيماري نقرس دچار مي شدند!

زمين،  عمر  در  نابودي  بزرگ ترين   
افتاد.  اّتفاق  پيش  سال  ميليون   250
وحشتناك،  توفان هاي  اثر  در  كه  زماني 
در  شده  انباشته  دي اكسيد كربِن  گاز 

اقيانوس ها، آزاد شد.

دارد  وجود  دايناسورها  در  چيز  چه   
كه قلب بّچه ها از تماشاي اين جانوران به 

تپش مي افتد؟
يا  دايناسور شناس  داريد  دوست   

ديرينه شناس شويد؟
 بهترين جا براي پيدا كردِن سنگواره ي 

دايناسورها كجاست؟ 
- رودخانه ها، مرداب ها يا ماسه زارها ... 
البّته به اين شرط  كه الشخورها به سراغش 

نرفته باشند.  
متخّصص  دانشمندان،  از  عّده اي   
شناخِت رّدپاي دايناسورها هستند. يعني 
مي توانند از روي رّدپاها ي آن ها، سرعِت 
برداشتن،  گام  نوع  حركت، 
زندگي اجتماعي و روابط 
را  شكارچي  و  شكار 

بفهمند.

محّل كشف نخستين رّدپاي دايناسور 

ايراني، اطراف كرمان بوده است.
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  بّچه ها شيريني را خيلي دوست دارند. اّما خوب است بدانيد 
كه بهترين شيرينى دنيا، عسل است. عسل براى سالمتي ما بسيار مفيد است. عسل يك 
هديه ي خوب از طرف حشره اي كوچك به نام زنبور است. تعداد زيادى زنبور عسل، 

توى يك كندو (همان خانه ي زنبور عسل) جمع مى شوند تا عسل درست كنند. زنبور 
عسل، هميشه بين گل ها و كندويش در رفت و آمد است. او هديه ي خوشمزه اش را با 

شهد گل ها درست مي كند.

فايده هاي عسل

     عسل 
از كجا مي آيد؟

پروردگار تو به زنبور عسل 
وحي كرد كه: از كوه ها و درختان 
[انسان ها]  كه  بناهايي  در  و 

مي سازند، خانه هايي برگزين.
قرآن كريم، سوره ي نحل، آيه ي 68

     
در عسل 

ويتامين هاى زيادى وجود دارد. 
عسل گوارش غذا را كامل مى كند. در 
عسل، پروتئين و آهن هم وجود دارد. 
از قديم، انسان براي درمان بسياري از 

بيماري هايش، عسل خورده است. عسل يك 
خوراكي سالم و پر انرژي براي بّچه هاست.

زنبور هاى 
عسل، هر روز، بارها براى 

و  باغ ها  به  گل ها  شهد  كردِن  جمع 
گلستان ها مى روند. آن ها جاى شهد هاى خوشمزه ي گل ها 

را به هم ياد مى دهند. وقتى هم كه به اندازه ي كافى شهد گل ها 
را جمع كردند، به كندو برمى گردند. اين رفت و برگشت، 

همين طور ادامه دارد!
     زنبورها، شهد  گل ها را در خانه هاى شش ضلعى توى 
كندو مى ريزند. زنبورهايى هم در كندو هستند كه اين شهد ها 
را مى خورند. بعد به صورت عسل، دوباره سر جايش مي ريزند. 
با اين كار، شهد ها سفت تر و غليظ تر مى شود. كم كم شهد ها 

عسل مى شود. آن وقت، زنبور، دِر خانه هاى 
شش ضلعى  را با موم مى بندد. 

گزارش از وحيد پور افتخاري
عّكاس: اعظم الريجاني

وو
وو
مم
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زنبورها 
هم عسل 
مى خورند

عسل 
مي تواند رنگ هاى 

مختلفى داشته باشد. قهوه اى ، قرمز، 
نارنجى، زرد و...

اگر زنبورها از درخت پرتقال شهد 
جمع كنند ، عسلشان نارنجى مى شود. اّما 
عسل گل اقاقيا زرد رنگ است. عسل ها 

بوها و مزه هاي متفاوتي هم 
دارند.

رنگ عسل

در كندو ، همه 
چيز حساب و 
كتاب دارد!

غذاي 
زنبورها عسل است. 

زنبورهاي كارگر، عسل معمولى 
مى خورند. يعني همين عسلى كه معموالً ما 

مى خوريم. اّما زنبور ملكه، نر ها و نوزاد ها، عسل 
بهترى مى خورند. نوزاد ها بايد زود و خوب بزرگ 
شوند تا كندو پر از افراد تازه نفس باشد . پس آن ها 
بهترين و پر انرژى ترين عسل را مي خورند. ملكه 
هم بايد يك عالمه زنبور به دنيا بياورد. البّته 

زنبورهاى نر، گاهى عسل معمولى 
مى خورند!

زنبور ملكه هم 
در كندو مى چرخد ، بهترين عسل 

كندو را مى خورد و روزى 1500 تخم مى گذارد. 
تخم ها هم تبديل به نوزاد زنبور مى شوند. 

نوزاد ها در كندو بزرگ مي شوند. هر كدام از آن ها، 
يكي از اين سه دسته اند: 

زنبور نر 
زنبور كارگر

زنبور ملكه 

با تشّكر از خانم پرستو جوهري كارشناس تغذيه

عمر كوتاه اّما پر بركت
     زنبورهاى نر 22 تا 24 روز زنده مى مانند.

     عمر زنبور كارگر در نيمه ي اّول سال 38 تا 40 روز است؛ 
اّما در پاييز و زمستان حدود شش ماه زندگي مي كند.

     ملكه دو تا چهار سال و شايد هم بيشتر عمر مى كند.
    به هر حال، عمر حشرات نسبت به بقّيه ي جانداران كوتاه تر 

است.

غذايي 
ززننبورهاا عسلل ااستت. 

شربت عسل
با عسل مي شود از سرماخوردگي پيشگيري كرد. با يك ليوان آب جوش، يك قاشق 
عسل و آب ليموي تازه، شربت عسل درست كنيد. خوردن اين شربت، از سرماخوردگي 

جلوگيري مي كند.

خورند. ملكه
ّهها بياورد. البّته 

ل معمولى

كك ا ّ ا اا ّ
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ليال سليقه دار

مّدتي است كه مادرم دچار بيماري شده. درمان بيماري اش 
از بيمارستان ها ممكن است. بنابراين،  مادرم را به شهر ديگري برده اند.هم فقط در بعضي 

عّمه ام براي كمك و نگهداري از ما به خانه مان آمده است. او 

سراغ هر وسيله اى را از من مى گيرد. از وسايل آشپزخانه گرفته 

تا نخ و سوزن و  ... اّما من هيچ وقت كاري به اين كارها نداشته ام. 

بنابراين، پاسخم به عّمه جان اين است:« نمى دانم!»  

آخرش اشك از چشم هايم سرازير شد. عّمه جان متوّجه ناراحتى 
من شد. بنابراين كنارم آمد و گفت:  « ناراحت نباش عزيزم... اين 
شرايط گاهي در زندگي پيش مى آيد... مى دانى من چند ساله 
بودم كه پدر و مادرم را از دست دادم؟... هنوز بّچه بودم كه پدر و 
مادرم را در اثر تصادف رانندگي از دست دادم... و تازه بايد از پدر 
تو هم نگهداري مي كردم. آن روز ها هر كارى برايم سخت بود... 

اّما مى دانستم كه چاره ي ديگرى ندارم.» 

ىىىىىىدددددااااااننننننمممممم!!!!!!»»»»»»

ههههههجججججههههههههه  نننننننناااااااررررررراااااححححححتتتتتتتتتتتىىىىىىىى 
ننننننيييييننننننن   ززززززيييييزززززززززممممممم............  ااااا
چچچچچنننننننددددددددد  سسسسسسسااااااالللللههههه  
ممممم ككككككهههههه پپپپپپپدددددددرررررر  وووووو  
ببباااااايييييدددددددد   ااااازززززززز  پپپپپپپدددددددرررررر 
خخخخختتتت بببببببببووووددددد...........  

راستش سؤال هاى عّمه جان، 
دورى مادرم را بيشتر به يادم 

مى  اندازد. احساس مى كنم 
ديگر طاقت دورى مادرم را 

ندارم. 

ييي ببببببب مممممماااااااادددددددرررررررممممممم  ررررررررااااااا  بببببههههههه   شششششششههههههههههررررررر  ددددديييييييييگگگگگگگگگگرررررررررييييييييييي بببببرررررررددددددههههههاااااااااانننننننننندددددددددددد...هههههههممممممممم  ففففففقققققققققطططططططط  دددددددرررررر 

سسسس
تتتتاااا
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ياد خاطره  هاي  بود كه  اين  عّمه كمى سكوت كرد. مثل 
تلخى افتاده باشد. آن وقت ادامه داد:« نبودن پدر يا مادر يا 
هر دوى آن ها، ممكن است براى هر كسى پيش بيايد. اميدوارم 
مادرت زودتر خوب شود. اّما بايد بدانى كه هر كسى در خانواده  
مسئوليت هايى دارد. چه با وجود پدر و مادر و چه بدون آن ها... 
بار  خودش  شود،  مجبور  آدم  كه  اين  از  قبل  تا  است  بهتر 

حق با عّمه جان است. تا قبل از اين، تنها مسئوليت من مسئوليتش را به دوش بكشد.» 
در خانه اين بوده كه تكاليف درسى ام را انجام دهم! من 
مسئوليت انجام هيچ كارى را در خانه نداشتم. به خاطر 
همين، حاال نمى توانم حتّى كارهاي شخصي خودم را درست 

انجام بدهم.

پيشنهادهاي عّمه جان

 بهتر است فهرست وظايف و مسئوليت هاى خودت را بنويسي. 

اين طوري، هميشه مي دانى كه سهم تو در انجام كارها چيست.

 براى انجام تمام كارهايي كه به عهده ي توست، بهتر است 

برنامه اى داشته باشى. بهتر است خودت بداني هر كار را چه وقتي 

انجام مي دهي. آن وقت كسي موقع انجام تكاليف مدرسه، از تو توّقع 
كمك ندارد.

 اگر گاهى نمى توانى به درستى مسئوليت هايت را انجام دهى، بايد از 

كسى كمك بخواهى. به اين شرط كه در مواقع الزم تو هم به او كمك كني. 

 در خانواده، هر كس وظيفه هايي دارد. اّما در آخر، اين خانواده 

است كه موّفق مي شود. يعني همه با هم!

ممم ووو ررررىىى كككككككككاااااااررررررررهههههههههاااااااييييييييي شششششششخخخخخخخصصصصيييييييي ّّّّّّىىىىىىىووووووواااااااانننننننمممممممم  حححححححححححتتتتتتتتتححححتتتتتّّّّّّىىىىىىىىىىككك

سسسسسسسسسسسيييييييييسسسسسسسسسسسيييييييييييي.....  ننننننننوووووووو
ييييييييسسسسسسسسستتتتتتتتتت....

رررر اااااااااااااسسسسسسسسستتتتتتتتتتت 
چچچچچچچچچچههههههه وووووووووقققققققققققتتتتتتتتيييييييييييي 

عععععععععععع  عععععععععههههههه،،،،  ااااااااززززززززز تتتتتتتتووووووووووو تتتتتتتتوووووووووووقققققققققّقّّّّ

دددددددههههههىىىىىىى،،،،،،،،،  ببببببباااااااييييييييييدددددددددد  ااااااااازززززززززززز  
كككككككككككوووو كككككككمممممممككككككككك كككككككننننننننننيييييييييييي...... 
نننننننيييييينننننن  خخخخخخخخخاااااانننننننننووووووووواااااادددددددددددهههههه 

هههههههههههههاااااااااااييييييييييييييييييييي 
ااااااااااييييييييييياااااا اااااا اااااددددددددررررررررررر ااااااددددددد

ددددددووووووووووااااااااررررررررمممممممممممم دددددد
نننننننوووووووووواااااااددددددهههههههههااااننننننننوووو
ننننننههههههاااااااا............ ههههه
ببببباااااااارررر شششششش   

ففففييييييفففففففففف دددددددددّّّّّّّّهههههههههححححححقققققققققققققققققق بببببببااااااا عععععععمممممممممّمّّهههههههججججججججججااااااااننننننننن ااااااااسسسسسسسستتتتتتتتتتت....  تتتتتتتتتتااااااااا  ققققققققببببببببلللللللللللل  اااااا ييييييااااااااااللللللللل ااااااااااكككككككككككك كككككككككههههههههه  تتتتتتتت هههههههههككككككككك نننننييييييينننننننن ببببببووووووودددددددددهههه  ااااااا ااخخخخخخخخخخااااااااننننننههههههه
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 موزه
گران  پارچ طاليى  كه  گرفتند  را  مردى  باستانى،  اشياى  موزه ى  در 

قيمتى را برداشته بود.
مى كند؟...  كار  چه  شما  دست  پارچ،  اين  آقا  گفت:«  موزه  مأمور 

مى خواستيد آن را بدزديد؟»
مرد به گلدانى كه روى تابلو، نّقاشى شده بود اشاره كرد و گفت :

آب  گلدان  اين  به  پارچ  اين  با  داشتم  كنيد  باور  نه...   »
مى دادم.»

زنده  گلدان  است...  نّقاشى  اين  ولى   -
نيست.

- نگران نباشيد... اين پارچ هم آب ندارد!

 موزه
باس اشياى  موزهى  در 
قيمتى را برداشته بود
آ گفت:«  موزه  مأمور 
مىخواستيد آن را بد

مرد به گلدانى كه روى
ك باور  نه...   »
مىداد
 -

بيني
عمل  را  بيني تان  بايد  حتمًا  شما  محترم...  آقاي  دكتر:« 

كنيد. چون حدود يك وجب از صورتتان جلوتر است.»
در  بادنما  عنواِن  به  دماغ،  اين  با  مي خواهم  نه...  بيمار:« 

اداره ي هواشناسي استخدام شوم!»

سس گوجه فرنگي
خاله مرجان از كيوان پرسيد:« چرا ظرف سس  گوجه فرنگي 

را برداشته اي و خالي خالي مي خوري؟!»
روي  سس  عالمه  يك  نبايد  آدم  چون  گفت:«  كيوان 

ماكاروني اش بريزد!»

نوشته ي شهرام شفيعي
تصويرگر: محمود مختاري
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بيمارى عجيب
بيمار:« آقاى دكتر، من بيمارى عجيبى دارم. 
عطسه  هم  لحظه ،  يك  در  و  همزمان  من 
سرفه  هم  مى كشم  خميازه  هم  مى كنم، 
سكسكه  هم  مى زنم  آروغ  هم  مى كنم، 
مى كنم ، هم كش و قوس مى آيم ، هم صداى 
قار و قور شكمم را مى شنوم ... همه ى اين ها 
نظرتان  به  مى شود...  انجام  ثانيه  يك  در 
بايد چه كار كنم؟»                                                                   
كه  اضافه  وقت  همه  اين  از  گفت:«  دكتر 
استفاده  گياه  و  گل  پرورش  براى  دارى، 

كن!»  

آبنبات
در همه ى هواپيما ها، بعد از شروع پرواز ، به مسافران آبنبات مى دهند. مكيدن 

آبنبات باعث مى شود كه گوش ما موقع پرواز، نگيرد.
اّما آقا بهرام كه اين موضوع را نمى دانست، يك آبنبات برداشت و گفت:

« مبارك باشه!»

آدم شيرين
يك نفر به مهماني آدم خوارها رفت. هر كس لطيفه اي 
با شنيدن لطيفه ي  گفت تا نوبت به مهمان رسيد. همه 

مهمان خنديدند.
خانِم آدم خوار گفت:« شما خيلي آدم شيريني هستيد. 

لطفًا بفرماييد ده دقيقه در ديگ هليم ما بجوشيد!»

ننينننننننننننننننننننننننننننننننن ررير
فيفهاي لط يس سك ه رفت آدمخوارها ان مه
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على اكبر زين العابدين

محّل زندگي ما، شهر كوچكي در نزديكي هاي تهران است. نام اين شهر« َپَرند » است. پرند شهر پر جمعّيتي نيست. به همين شهر كوچك من

دليل هواي بسيار تميزي دارد. كوه هاي اطراف و مناظر زيباي آن واضح و شّفاف ديده مي شود. بّچه ها در پارك ها، خوشحال و 

شاد، بازي مي كنند. من حدود پنج سال است كه اين جا زندگي مي كنم. با خودم مي گويم:« اي كاش هواي تهران و شهرهاي 
بزرگ هم مانند اين جا پاكيزه بود تا همه مي توانستند در هواي تميز نفس بكشند.»

در پرند، تابستان ها باد ماليمي مي آيد. بادهاي نسبتًا شديدي هم در فصل پاييز و زمستان مي وزد. 

دو سال پيش، من و خواهرم يك النه ي كوچك درست كرده بوديم و آن را در گوشه ي بالكن گذاشته بوديم. يك شب 

بوديم، پناه گرفت. از آن روز به بعد، آن كبوتر دوست من و خواهرم شد.زمستاني كه باد شديدي مي وزيد، كبوتر كوچكي كه سردش شده بود، به سمت خانه ي ما آمد و در النه اي كه ما درست كرده 

رضا جعفر ن ژاد - پنجم ابتدايي -پرند

ننين ننينالعابد ببكبر ز ىا

ننين  ييست. به هم سسي ييتي ن تتّي ييجمع ررررررررررررپر و ست. پرند شهر  خوشحال كها كا ها ك نزد ك كك

رضرضرض

دوچرخه سواري

آن روز هوا گرم بود. ميمون و فيل كنار هم نشسته بودند و از بي حوصلگي خميازه مي كشيدند. نمي دانستند چه 

طور سر خودشان را گرم كنند. ناگهان هر دو به فكر دوچرخه سواري افتادند!

- آخ جون! دوچرخه سواري!

ميمون گفت :« پدرم، دوچرخه اي قديمي دارد كه مي شود سوارش شد.» 

آن ها با هم رفتند و دوچرخه را خوب تميز كردند. فيل گفت:« اّما من نمي توانم دوچرخه  سوار بشوم.»

ميمون گفت:« چرا؟»

فيل گفت:« پاهايم  براي اين كار مناسب نيست.» و به شّدت اشك ريخت.

ميمون گفت: » عيب ندارد. غّصه نخور. من جلو سوار مي شوم... تو هم ترك من بنشين تا با هم برويم.»

فيل خوشحال شد. اشك هايش را پاك كرد. با هم سوار شدند. هنوز خيلي جلو نرفته بودند كه يكهو خوردند زمين. چون 

فيل خيلي سنگين بود.

 هر دو قاه قاه خنديدند. بلند شدند و باز هم سوار دوچرخه شدند و كّل دشت را طي كردند.

محّدثه محّمدي- چهارم ابتدايي - اراك
رركردند ك دشت را طي 

للل و

ممح مححممحمحمثه محم ثهثهثه محمححدمحدحدمحّدّ

 بلند شدند و باز هم سوار دوچرخه شد
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بازى جزيره ها:

راهروهاي پيچ در پيچ

جدول اعداد:

جواب چيستان:
1. حرف «ر»

2. نقطه!
3. غاز و برعكس آن زاغ

ماني و آني
يكي بود، يكي نبود. دو دوست صميمي بودند. حدس مي زنيد كه آن ها 
انسان بودند يا حيوان...؟ خب بله... آن ها حيوان بودند. حاال حدس مي زنيد 
چه جور حيواني بودند؟ شايد نتوانيد درست حدس بزنيد. آن ها دو دايناسور 
بودند. يكي كه دندان هاي تيزي داشت، اسمش ماني بود. دّومي، شاخ هاي 

تيزي داشت. يعني دايناسوري به اسم آني.
 ماني بد اخالق بود و آني خوش اخالق. 

يك روز كه ماني به دنبال تهّيه ي غذا بود، دستش زخمي شد و طعمه اش 
فرار كرد. او خشمگين شد. به النه اش رفت و با شكم گرسنه خوابيد. اّما از 

آن طرف، آني مشغول خوردن علف بود و بعد با شكم سير خوابيد.
ماني كه خيلي عصباني بود بيدار شد و به طرف النه ي آني حمله كرد. 
او مي خواست از شّدت گرسنگي، آني را بخورد! آني بيدار شد. ماني را ديد 
و ترسيد. او براي دفاع از خود، با شاخ تيزش به طرف شكم ماني هجوم 
برد. آن ها جنگ سختي با هم كردند و خونين و مالين شدند... ماني از 
كار  بدي كه كرده بود پشيمان شده بود. بي هوش شد و افتاد. آني هم از 
دعوايي كه كرده بود پشيمان شد. اّما بي هوش شد و افتاد... چند لحظه ي بعد 

دايناسورهاي الشخور آمدند و هر دوي آن ها را خوردند!
مي دانم كه داستان ترسناكي برايتان تعريف كردم. اّما اين داستان عجيب، 

ارزش دوستي را نشان مي دهد!
شايان شفيعي- چهارم ابتدايي-تهران 

دوستي را نشان رزش
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1. قاضي ورزشي- با آن غذا را مي جويم
2. اگر چند تا باشد، ما مي شود!-  «ر» انگليسي-

 جزيره اي در استان خوزستان
3. از مصالح ساختماني- آب جامد- خزنده ي دراز

4. نوعي خانه- در كنار «اين» مي آيد
5. نام گلي  است – به معني روزي است

6. جوان نيست- خوبي، عمل خير
7. زير نيست- كرم را برعكس كنيد!

8 . سبزينه در آن است- طال- وسيله  ي هيزم شكن
9. نرسيده و كال- مقدار عمر- لوله ي نصفه!

10. ميوه ي درخت مو- آباد نيست.

1. بلندترين قّله ي ايران- كسي كه كارش ساختن ساختمان است
2. ميوه اي كه اسمش شبيه زنجير است!- كتاب آسماني مسلمانان جهان

3. ُگلپر به هم ريخته!- دشمن بّره
4. كتاب ... به من بده- آزاد نيست- طرف

5. حرم مّطهر حضرت عبدالعظيم در اين شهر است- با طلوع خورشيد آغاز مي شود
6. گل براي محافظت از خودش دارد- خاك معروف

7. رطوبت- مخالِف بزن!- با آن مي دوزيم
8. كشت بدون آبياري- بهاي هر كاال

9. سوغات ساوه- زيارتگاه امام حسين(ع) در اين شهر است
10. روشنايي- بعضي از اين موجودات ميكروسكپي، توليد بيماري مي كنند.

عمودي

افقي  

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

طاهره ِخَردور
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