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جنگل 

قدردان زحمات 
مادرم هستم

آرمین مهراب- اول راهنمایی- نیشابور 
تصویرگر: زهرا احسانفر

آن روز ظهر زهرا کوچولو حسابی گرسنه اش 
بود، اما وقتی به خانه رسید از ناهار خبری نبود 
برای همین حسابی عصبانی شد و فریاد کشید: 

»مامان ناهار چی شد؟«
اما جوابی نشنید به اتاق مادرش رفت، مادر در 
تخت  روی  داشت  تب  و  بود  بی حال  که  حالی 
بیمار  مادرش  دید  وقتی  زهرا  بود.  خوابیده 
است، خیلی ناراحت شد. خواهر کوچکش سارا 
با عجله  بود. زهرا  و گرسنه  هم گریه می کرد 
تا سوپ درست کند. موقع  به آشپزخانه رفت 
می کرد  فکر  همیشه  سوخت،  دستش  آشپزی 
مادرش  فهمید  ولی  است،  آسانی  کار  آشپزی 
مادرش  برای  را  سوپ  می کشد.  زحمت  خیلی 
برد، مادر زهرا از او تشکر کرد. بعد به خواهر 

کوچکش غذا داد. 
ولی دید  اتاقش رفت  به  را که شست  ظرف ها 
خیلی  کرده  خطی  خط   و  پاره  را  کتابش  سارا 
که  بکشد  داد  سرش  می خواست  شد  عصبانی 
ناگهان  زهرا«  »آباجی  گفت:  سارا  دفعه  یک 
زهرا خنده اش گرفت و او را بغل کرد، ولی یک 
لحظه حس کرد پیراهنش خیس شده، بله سارا 

کار خودش را کرده بود. 
از  را  را عوض کرد، صدای سارا  لباسش  وقتی 
حیاط خانه شنید، آباجی، آباجی. وقتی به حیاط 
سرتا  و  افتاده  حوض  داخل  سارا  دید  رفت، 
عوض  را  سارا  لباس های  شده،  خیس  پایش 
با  بخوابد. زهرا  تا  برایش قصه گفت  بعد  کرد 
خودش گفت: »امروز فهمیدم مادرم چقدر برای 
ما زحمت می کشد، من دست های مهربان مادرم 

را می بوسم و قدردان زحماتش هستم.«

مریال موژان، دبیرستان نمونه فاطمیه، ناحیه 5

من آرمین هستم. روزی در جنگلی تاریک بودم. پدر و مادرم در وسط جنگل 
بودند که آن ها را گم کردم. ترسیده بودم از وحشت ولی یک سگ وفادار داشتم. 
گرگ ها زوزه می کشدند و من که خیلی ترسیده بودم، باز هم در مقابل صداهای 
ترسناک مقاومت کردم. داد زدم مامان بابا! ولی باز هم آن ها را پیدا نکردم. بعد 
از دو ساعت صدای آرمین کجایی؟ آرمین کجایی؟ را شنیدم. من زیر درختی 
کار  چه  اینجا  آرمین  کجاست؟  اینجا  گفتم:  و  شدم  بلند  صدا  با  و  بودم  خواب 
می کنی؟ صدای گرگ ها می آمد و من پا شدم. یک دفعه دیدم که سگم نیست هر 

چه سگم را صدا کردم اما باز هم نیامد و من ترسیده بودم. 
داشتم یک ربع راه می رفتم بعد پدر و مادرم را دیدم که زیر درخت کاج بودند. 
من خدا را شکر کردم که پدر و مادرم را پیدا کردم. ما راه افتادیم. به مامان و 
بابام گفتم سگم را گم کردم که دیدم سگم بدو بدو به سمت ما می آید، خوشحال 

شدم که سگم را پیدا کردم. 
بعد از دو ساعت پیاده روی به جاده ای رسیدیم که پر از آشغال بود این جاده را 
ادامه دادیم تا به ماشین خودمان رسیدیم و باز هم خدا را شکر کردم. آن روز 
یک روز ترسناک ولی خیلی هیجانی بود. قصه ما به سر رسید کالغه به خونش 

نرسید. 
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نویسنده: زهرا مهربان
تصویرگر: زینب پروانه مزد خدمتکار

روزی یکی از دوستان امام رضا)ع( به او رسید 
و درباره ی مسئله  ای که برایش پیش آمده بود 
مدتی با هم حرف زدند. آخر سر دوست امام 
از او خداحافظی کرد تا به خانه اش برگردد. 
امام گفت: »کجا می  روی؟ اگر کاری نداری به 
خانه  ی من بیا تا بتوانیم بیشتر با هم صحبت 
کنیم«. دوست امام هم که از شنیدن حرف های 
و  کرد  قبول  خوشحالی  با  نمی شد،  سیر  امام 
همراه امام به سمت خانه ی ایشان به راه افتاد. 
توی  خانه شدند.  وارد حیاط  و دوستش  امام 
حیاط چند نفر مشغول کار بودند. آن ها داشتند 

با کمک هم دیواری را درست می کردند.وقتی 
امام و مرد همراه او، به کارگرها خسته نباشید 
گفتند، مردها به امام و همراهش نگاه کردند و 
جواب دادند. امام بین مردها، مرد غریبه ای را 
دید که تا آن روز او را ندیده بود برای همین 
خدمتکارش را صدا زد و پرسید: »او کیست که 

دارد کار می کند؟«
خوبی  »مرد  گفت:  و  زد  لبخندی  خدمتکار 
کمک  ما  به  کار  توی  شده  قرار  امروز  است 
کند. غروب که شد پولی به او می دهیم«. بعد 
دوباره گفت: »کارمان زیاد است برای همین 

از او خواستیم بیاید و به ما کمک کند«. امام 
لبخندی زد و گفت: »کار خوبی کردید«. بعد 
همان  طور که دوستش را به سمت اتاق دعوت 
قرار  که  گفتید  او  به  »حتماً  پرسید:  می  کرد، 

است چه  قدر مزد بگیرد؟«
 خدمتکار فکری کرد و سرش را پایین انداخت 
و گفت: »نه چیزی مشخص نکردیم فقط به او 
گفتیم اگر به ما کمک کند پول گیرش می آید 
او هم قبول کرد و سؤالی نپرسید«. امام تا این 
حرف را شنید عصبانی شد و با تعجب زیادی 
گفت: »چه  جوری از یک نفر خواستید برایتان 
مگر  نکردید؟  معلوم  را  مزدش  اما  کند  کار 
نگفته بودم اگر کسی را برای کمک می آورید 
او مزد  به  باید مشخص کنید که چه قدر  اول 
می دهید؟« خدمتکار که متوجه اشتباهش شده 
و گفت:  کرد  معذرت خواهی  با خجالت  بود، 
»راستش فراموش کردم. فکر نمی کردم خیلی 

مهم باشد!« 
مرد  به  نگاهی  بود،  ناراحت  هنوز  که  امام 
اشتباهی کردید  و گفت:»کار  انداخت  کارگر 
می  کشد،  و زحمت  می کند  کار  اینجا  دارد  او 
از آن  بیشتر  پولی  با خودش فکر کند  شاید 
گیرش  بدهید،  او  به  است  قرار  که  چیزی 
می آید. شاید با پولی که به او می دهید راضی 
نشود. اگر اول مزدش را مشخص می کردید، 
او یا قبول می کرد و با همان قیمت کارش را 
اما  نمی کنم،  قبول  می گفت  یا  می کرد  شروع 
االن هرچه  قدر به او پول بدهید ممکن است 
انتظار پول بیشتری داشته باشد«. خدمتکار با  
عجله مرد را صدا زد و به امام گفت: »نگران 
می کنم«.  صحبت  او  با  االن  همین  نباشید 
»کار درست همین  و گفت:  زد  لبخندی  امام 
است«. بعد همان طور که همراه دوستش به 
او بدهید  به  اتاق می رفت، گفت: »پول خوبی 
تا راضی و خوشحال از خانه ی من برود. دلم 
نمی خواهد از کار کردن در خانه ی من ناراضی 
مرد  کرد.  را  کار  همین  هم  باشد«. خدمتکار 
کارگر وقتی از مقدار پولی که قرار بود بگیرد 
تالش  با  و  شد  خوشحال  حسابی  شد،  باخبر 
از مزدی که  او  ادامه داد.  به کارش  بیشتری 
قرار بود بگیرد راضی بود. خیلی خیلی راضی.
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از وسط دایره شروع کنید و راهتان را به طرف لبخند شادتر پیدا کنید. 

زبان زرافه به قدری دراز است که زرافه می تواند زبانش را بیرون 
بیاورد و با آن گوش هایش را تمیز کند! اَه!

حقایقی جالب درباره دندان ها و زبان  
مترجم: هانیه قارزی

عاج فیل درازترین دندان دنیاست. وزن آن بیشتر از ۲۰۰ کیلوگرم است! 
وااای، چه سنگین!

 بچه ها معموالً روزی ۴۰۰ بار لبخند می زنند. 
پس زود باشید، همین االن یکی از آن لبخندهای زیبا را نشان بدهید!

دهان حلزون قد سر سوزن است، اما می تواند ۲۵ هزار دندان داشته 
باشد! فکرش را بکنید که چقدر سخت می شود اگر  مجبور باشد همه 

آن ها را مسواک بزند! 
 یک پرنده شجاع به اسم مرغ تمساح یا مرغ باران هست که به داخل 

دهان باز تمساح پرواز و دندان های تمساح را تمیز می کند!

مرحله 1
مرحله 2

مرحله 3 مرحله 4

مرحله نهایی
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با چند حرکت ساده 
یک نقاشی زیبا بکشیم

 کدامیک از شکل های زیر در نقاشی باال هستند؟ 
آن ها را پیدا کنید،سپس نقاشی را به دلخواه رنگ کنید.

1 2

3 4

5 6

1۰ اختالف بین دو تصویر پیدا کنید. 
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روزی تربچه ای در باغچه بود. او دیگر از باغچه 
چون  بماند  آنجا  نمی خواست  و  بود  شده  خسته 
نمی توانست  و  بود  خاک  زیر  خیلی  ریشه هایش 
تصمیم  همین  برای  ببیند.  خوب  را  برش  و  دور 
بیاید.  از خاک بیرون  تا  گرفت یک نقشه بکشد 
تربچه  بود  خواب  باغچه  صاحب  که  شب  یک 
بیاورد،  بیرون  خاک  از  را  خودش  کرد  سعی 
باال کشید،  خودش را به این ور و آن ور کشید، 
پایین کشید تا باالخره بیرون آمد. بقچه خودش 

را بست و راه افتاد. 
راه را به سختی می دید توی راه یک دفعه موشی 
موش  از  می افتاد.  راه  داشت  هم  موش  دید.  را 
از زیر  پرسید: »کجا می روی؟« موش گفت: »من 

خونه جدید  یک  برم  می خوام  خاک خسته شدم 
زیر  از  منم  جالب  »چه  گفت:  تربچه  کنم«.  پیدا 
خاک خسته شدم«. بعد با هم راه افتادند. توی راه 
به جغدی رسیدند جغد هم داشت راه می افتاد. از 
جغد پرسیدند: »تو کجا می روی؟« جغد گفت: »از 
لونه  یک  برم  می خوام  درخت خسته شدم  باالی 
جدید پیدا کنم«. بنابراین همه با هم راه افتادند. 

تو راه خسته شدند. 
کمی استراحت کردند. صبح روز بعد راه افتادند 
تا به جنگل بزرگ و سرسبزی رسیدند. در جنگل 
بود.  زیادی  بسیار  درخت های  و  گل ها  رودخانه، 
پرنده های زیبا و چیزهای دیگر. خانم تربچه یک 
قارچ بزرگ دید، فکری کرد و با خودش گفت: 

این قارچ خانه ای برای خودم  »من می توانم توی 
»من  گفت:  خودش  با  هم  جغد  کنم«.  درست 
می توانم روی این درختان سرسبز و زیبا النه ای 
برای خودم درست کنم«. موش هم گفت: »من هم 
برای  تا چوب  چند  با  علف ها  این  میان  می توانم 

خودم النه ای درست کنم«. 
زیبایی  بسیار  النه های  برای خودشان  آن ها  همه 
خوب  بسیار  دوستان  آنجا  و  کردند  درست 
فروشنده  یک  با  آن ها  کردند.  پیدا  زیادی  و 
به  هم  با  وقت ها  بعضی  و  شدند  دوست  هم 
را  داشتند  الزم  که  چیزهایی  و  می رفتند  او  بازار 
می خریدند. آن ها به خوبی و خوشی با هم زندگی 

می کردند.

تربچه ای که از خاک خسته شده بود
النا اصلی، 9 ساله از مشهد

تصویرگر: افسانه مهدیان فر
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چرا فضا تاریک است؟
مترجم: مرجان اسماعیلی  

اگر بخواهید فضا را در شب نقاشی کنید همه چیز را سیاه می کشید، درست 
است؟ چون فضا را سیاه می بینید. 

است.  تاریک  فقط  فضا  نیست  سیاه  فضا  نه!  است؟  سیاه  واقعاً  فضا  آیا  اما 
وقتی از فاصله خیلی دور به یک جنگل نگاه می کنید انگار همه درختان به 
هم چسبیده اند و هیچ فاصله ای بین آن ها نیست، چون درختان پشت آن ها 
جاهای خالی بین درختان را پر کرده اند و این طور به نظر می رسد که همه 
درختان به هم وصل هستند و هیچ فضایی بین آن ها نیست. اگر قرار بود 
باور کنید هیچ وقت به یک جنگل نمی رفتید و حتماً  چیزی را که می بینید 
با خودتان می گفتید: »حتی یک خرگوش هم نمی تواند به این جنگل برود. 

چرا؟ چون هیچ جای خالی بین درختان نیست«.
تعداد ستارگانی که در فضا وجود دارند بیشتر از تعداد دانه های شنی است 
نگاه می کنیم  به فضا  اما چرا وقتی  که در همه ساحل های دنیا وجود دارد! 
نمی توانیم همه این ستاره ها را که جاهای خالی را توی آسمان پر می کنند، 
توی  ما  سر  باالی  براق  و  درخشنده  ستاره  زیادی  تعداد  وقتی  ببینیم؟ 
آسمان وجود دارند پس چرا فضا این قدر تاریک است؟ چرا نور ستارگان 
فضای خالی آسمان را مثل درختان جنگل پر نمی کنند؟ نور زیاد ستارگان 
می توانست همه آسمان را روشن کند و حتی زمانی که خورشید در آسمان 

نیست فضا روشن باشد! اما فضا تاریک است. 
فضا تاریک است زیرا ...

وقتی ما به آسمان نگاه می کنیم، فضای تاریک و خالی را می بینیم که هیچ 
ستاره ای در آن دیده نمی شود. آن باال باالها خیلی دورتر از زمین، ستاره هایی 
وجود دارند که نورشان هنوز به چشم ما نرسیده است. بله، نور سریع ترین 

چیز در دنیاست، اما نور هم محدودیت هایی دارد. ما ستاره هایی را که خیلی 
دور هستند نمی بینیم به خاطر اینکه نورشان هنوز به ما نرسیده است. برای 
همین فضا را تاریک می بینیم. اگر فضا تاریک نبود دنیا در شب هم روشن 
بود! خیلی با حال می شد مگر نه؟! اگر دنیا همیشه روشن بود ما نمی توانستیم 
بخوابیم و مجبور بودیم همیشه بیدار باشیم و دنبال یک جای تاریک برای 
خوابیدن بگردیم.  فکر می کنید اگر یک روز نور این ستاره ها به ما برسد 
چه می شود؟  این اتفاق هرگز نخواهد افتاد برای اینکه آن ستاره ها خیلی 
خیلی دور هستند و فضا مثل یک بادبادک بزرگ که در حال باد شدن است  
به  وقت  هیچ  ستاره ها  این  نور  همین  برای  است،  شدن  بزرگ تر  حال  در 
و  است  تاریک  شب  در  آسمان  دارد  وجود  دنیا  که  زمانی  تا  نمی رسد.  ما 
خانه های ما را مثل یک پتوی سیاه رنگ بزرگ همراه با نور ستاره هایی که 

به ما رسیده اند و آن ها را می بینیم، می پوشاند. 
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