
 1 

 در بهمن شاد بخوانيد
 2 ........................................................ ميهنم، مادر من است

 3 ................................................................. وي سبكبالقُ
 6 ............................................................... مثل نقاشي من

 7 ........................................................ به كودكت دروغ نگو
 11 .................................................................... سه عطسه
 11 ........................................................... اسرائيلي ايراد بني

 11 ......................................................... چرا من خون دارم!
 22 ............................................................. پروازگران اوليه

 22 ...................................................................... خانواده
 23 ..................................................................... اگر گفتي
 21 ......................................................................... لطيفه
 26 ............................................ ماهدي «منتظر جوابم»هاي  پاسخ



 2 

 ميهنم، مادر من است
ي  ها در باره چهب»كالس به ما گفت: معلم سر خانم روز پيش چند

يكي  «او را دوست داريد. مادرتان صحبت كنيد و بگوييد چقدر
و او را خيلمي   ي آسمماني اسمت   مادر من، يك فرشته»گفت: 

از  مادر، حامي ما اسمت و او را »گفت:  يكي هم «دوست دارم.
 «چيز بيشتر دوست داريم. همه
پمايين انمداختم و گفمتم:     د، سمرم را وقتي نوبت به من رسي    
تموانم ارز  ممادرم را بما     چه بايد بگويم زيرا نمي دانم ينم»

 «م. اگر مادرم نبود، من هم نبودم.مقايسه كن ارز  چيز ديگري
ر ي ماد هاي شما در باره حرف»خانم معلم با خوشحالي گفت:     

گر هم ما، يك مادر مهربان دي ي بسيار زيبا و درست بود اما همه
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داريم كه مخصوص يك فرد يا يك خانواده نيست. نام اين مادر 
ما همچون مادري مهربان بمراي   مشترك ما، ايران است. ميهن

گونه كمه اگمر    ارزشمند و دوست داشتني است. هماني ما  همه
اگمر   ؛شمويم  ممي  اي پيش بيايد، غمگمين  براي مادرمان حادثه
ران شويم و براي حل رخ دهد نيز بايد نگ مشكلي براي ميهن ما

و  آن تال  كنيم. هزاران ايراني تا كنون براي پابرجما بمودن  
اند. شما كودكان ايراني  ظمت ايران، جان خود را هديه كردهع

  «خود دفاع و محافظت كنيد. ميهن هم وظيفه داريد از
 «قاصدك»

 وي سبكبالقُ
 هر سحرگاه وقتي كه خورشيد

 سوي كوه در خواب ناز است آن
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 گاه برخيزم از خواب آنبايد 
 و وقت نماز است كه صبح است چون

 با سالمي به بابا و مادر
 و رو را بشويم روم دست مي

 ي حوضِ خانه آب پاكيزه
 شود آبِ پاكِ وضويم مي

 تا سپاس خدا را بگويم
 روم مثل قويي سبكبال مي

 نشينم ام مي روي سجاده
 اي شاد و خوشحال مثل پروانه

 ي كوه هسوي قل كم از آن كم
 آيد آرام نور خورشيد مي
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 ها گردد آغاز جشكجشن گن
 بامروي هرشاخه و روي هر
 قل قلِ آبِ داغ سماور

 خوب و زيباست مثل ترانه
 گاه نشينم سر سفره آن مي

 خورم شادمانه چاي و نان مي
 شاديِ صبح زيبايم از اوست

 نياز است او كه بخشنده و بي
 ام شادمانم از سحرخيزي

 ام از نماز است يهمه شاد اين
 «افشين عالء»
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 مثل نقاشي من
 يك نفر ابرها را

 پاره كند پاره مي
 مثل نقاشيِ من
 توي دست ستاره

 مادرم گفت: برف است
 كه در آسمان است اين

 با زمستان هميشه
 برفي از داستان است

 كشم تا پرده را مي
 داستان را ببينم
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 هاي سفيدِ دانه
 بچينم را توي آن

 «لقمان دهقاني»
 به كودكت دروغ نگو

ي عامر رفته بودند. عامر، يكمي از   به خانه( 9روز پيامبر ) آن
( 9خدا ) كرد. رسول ايشان بود كه در مدينه زندگي مي ياران

ي يكمي از   گاهي به خانمه  ياران خود را خيلي دوست داشتند و
يمي ( و يارانش با هم خيلمي صمم  9رفتند. پيامبر ) مي ها آن

( خيلمي  9)ا  از آمدن پيامبر ضاي خانوادهبودند. عامر و اع
 خوشحال شدند.

( 9محممد )  چك عامر نيز از ديدن حضمر  پسر كو ...اعبد    
( نشست. 9پيامبر ) ا... كمي در كنارخيلي خوشحال شد. عبد
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كه همرروز در كوچمه، بما    به كوچه برود. او بعد تصميم گرفت
ي ديگمر  ها خواست از بازي با بچه كرد، نمي دوستانش بازي مي

 او را صمدا زد و گفمت:   ...عقب بماند. در اين هنگام، مادر عبدا
مادر، شمايد بمه ايمن بهانمه      «بيا اينجا تا چيزي به تو بدهم.»
و ببوسمد. مادرهما،    خواست كودكش را در آغو  بگيمرد  مي
هما لم      ت دارند و از بوسيدن آنخيلي دوس هاي خود را بچه
 برند. مي
خواهي  چه چيزي مي»پرسيدند:  ...ابدر ع( از ماد9پيامبر )    
 «خواهم به او خرما بمدهم.  مي» مادر جواب داد: «؟او بدهي به

هاي خمود   دانست بعضي از مردم گاهي به بچه ( مي9پيامبر )
دروغ ا... همم  ند. نگران بود كه مبادا مادر عبمد گوي دروغ مي
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ممادر، خيمال    اما از جمواب  ؛بگويد و كودكش را فريب بدهد
 راحت شد. (9)پيامبر
ادي اگر به قولي كمه د » ( به او فرمودند:9حضر  محمد )    

 «ي اعمالت نوشته خواهد شد. عمل نكني، يك دروغ در پرونده
ايد به قولي كه داده بود، به طرف مادر  رفت. مادر ب ...اعبد    

داد. بعمد   كرد. چند خرماي تازه آورد و به فرزنمد   عمل مي
خرمما   طمور كمه   لبخند زد و همان ...اعبدصور  او را بوسيد.

 خورد، به كوچه برگشت. مي
شمت و ناپسمند اسمت،    ترها ز بزرگ گونه كه بدقولي به همان    

. نبايد كسي خيال كنمد  ترها هم ناپسند است بدقولي به كوچك
 هما  آن و قامت كوچكي دارند، بدقولي بمه ها قد كه چون بچه
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تأكيمد   ل خدا بما حكايت باال ديديد كه رسو اشكالي ندارد. در
 را از بدقولي به كودكش باز داشتند. ...افراوان، مادر عبد

كه بمه چمه كسمي و در     كند فرقي نمي ؛دروغ، دروغ است    
را نيز مثمل   گوييم. حق كودكان ي چه موضوعي دروغ مي باره

 هما  آنترها بايد محترم شمرد و نبايد بمه شخصميت    حق بزرگ
 توجهي كرد. بي
ي  ( آمدند و ايشان به همه9)به ديدار پيامبر بار گروهي يك    
كسي مانده كه هديمه   آيا»هديه دادند. سپس پرسيدند:  ها آن

بارهاي ما است،  اي كه كنار بچهپسر»آنها گفتند: « نگرفته باشد؟
او را هم بفرستيد تما  »ودند: ( فرم9پيامبر ) «مانده است. باقي
ت. اي معمولي اس بچهاو پسر»گفتند:  ها آن «ا  را بدهم. هديه

به هر حمال  »حضر  فرمودند:  «نيازي نيست به او هديه بدهيد.
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ديدار من آمده و او همم حقمي   او هم جزو كساني است كه به 
 «دارد.

 «رضا حيدري ابهري غالم»
 سه عطسه
فرزند داشت. فرزندان او وقتي بزرگ شدند،  داري چند مزرعه
ن فكر بودنمد  ازدواج كردند. پسر بزرگ و همسر  به اي همگي

ارث ببرند اما پدر هنوز قوي و تندرست بمود و   كه مزرعه را به
كرد  همه، او به مرگ فكر مي ال نداشت كار را رها كند. با اينخي
 زودي بايد مزرعه را به پسر بزرگ بدهد. دانست به و مي
عاقلي بمرود و  روزي از روزها به فكر افتاد كه به مالقا  مرد     

 سال ديگر زنده خواهد ماند. مرد عاقل نگاهي چند از او بپرسد
ممرگ  بار عطسمه كمردي،    قت سههر و»به او انداخت و گفت: 
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راه افتاد و در راه مراقمب   پيرمرد غمگين به «آيد. مي سراغت به
ا  شمد، دمماغش بمه     د كه عطسه نكند. وقتي وارد مزرعهبو

خداي من! فقط »يد و گفت: خار  افتاد و عسطه كرد. آهي كش
 «ي ديگر مانده است! عطسه دو
دليمل   روز بعد به آسياب رفت كه گندمش را آرد كند. به اين    

و خاك زيادي وارد دماغش شده بود، بار ديگر عطسمه   كه گرد
ي ديگمر كمه    عطسه يك افسوس!»آهي كشيد و گفت:  كرد. باز

تا براي بار  است! با عجله از آسياب بيرون رفت بيايد، كارم تمام
رين بار عطسه نكند اما گندم آرد شده بود و بايد آرد سوم و آخ
 كرد. را جمع مي

راه  طمرف در بمه   ا  گ اشت و به پيرمرد كيسه را روي شانه    
اگر انمدكي ديگمر    باز هم گرد و خاك وارد دماغش شد. افتاد.
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توانسمت،   مي كه افتاد. پيرمرد تا جايي مي گ شت، به عطسه مي
ه با تمام قدر  عطسه كمرد.  خرجلوي خود  را گرفت اما باال

و كيسه را انداخت  «ردم!خدايا! من مُ»آهي كشيد و گفت:  بعد
 روي زمين و دراز كشيد.

را پاره  ي آرد دويدند و آن هاي آسيابان با ديدن كيسه حيوان    
گفمت:   كرد و با افسوس ممي  مي را نظاره ها مرد آنرپي كردند.

ميمان   در ايمن  «دادم. ميها! اگر زنده بودم، نشانتان  بدبخت»
اند  ا پاره كردهديد كه كيسه ر ها را آسيابان بيرون آمد و حيوان

جا روي زمين خوابيده است. بما تعجمب    دار هم همان و مزرعه
كنم؟  كار مي چه»پيرمرد جواب داد:  «كني؟ كار مي چه»پرسيد: 
بمودم،  ام. اگر زنمده   كه مرده ام روي زمين! براي اين خوابيده
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جماي   تو بمه  ؛راندم. لطفا ها را مي ي چطور اين حيوانديد مي
 «كار را بكن! من، اين

گمويي كمه    مي»به شد  متحير شده بود، گفت:  آسيابان كه    
ها را  آسيابان شالق را برداشت و حيوان «ام، حيف! حيف! مرده

وقمت   ي جانانه هم نصيب پيرمرد كمرد. آن  زد. بعد چند ضربه
متشمكرم  »به آسيابان گفت: بلند شد و پيرمرد جستي زد، از جا 

ودم كمه بمه خمواب    ام كردي! اگر تو نبودي، محكوم ب كه زنده
خانه  گ اشت و به يارگقت كيسه را روي و آن «ابدي فرو بروم.
يگر حاضر نشد يمك كلممه همم در    روز به بعد د برگشت. از آن

 ي مرگ بشنود. باره
 «ترجمه محمد شمس»
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 اسرائيلي ايراد بني
 اسمرائيل  قوب و پيروان آيين يهود، قوم بنيبه پسران حضر  يع

( :اسرائيل در زممان حضمر  موسمي )    قوم بنيگويند.  مي
( به پيمامبري  :كه حضر  موسي ) كردند. زماني مي زندگي

از حضمر    هما  آنرسيد، اين قموم بمه او ايممان نياوردنمد.    
 ( معجزه خواستند.:) موسي
( برايشان معجمزه آورد  :با قدر  الهي، حضر  موسي )    
، هم ايمان نياوردنمد و پمس از ممد  كوتماهي     باز ها آناما 

زمان به نمام   ر آني ديگري خواستند. وقتي حاكم ستمگ معجزه
( را تعقيب كمرد  :اسرائيل و حضر  موسي ) فرعون، قوم بني

ترين معجمزه روي داد زيمرا بمه     را دستگير كند، بزرگتا آنان 
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اسمرائيل   بنمي  ز هم شكافته شد و قموم نيل ا فرمان الهي، رود
سوي  ده بود، به آنتوانستند از ميان شكافي كه در آب ايجاد ش

 نيل بروند.
گ، بماز بهانمه   ي بمزر  اسرائيل پس از ديدن اين معجزه بني    

ب و علف آ جا بياباني بي اين»( گفتند: :آوردند و به موسي )
پروردگمار   كمه از   آوريم مگر ايمن  است. ما به تو ايمان نمي

ي ما آب و غ ا و سايه فراهم بدهد و برا اي رخ بخواهي معجزه
 در آسمان پديدار شد و سايباني از به فرمان الهي، ابري «كند.

 رشان قرار گرفت.اسرائيل و غ ايي در اختيا ابر بر سر قوم بني
كمه آب  اسرائيل بار ديگر بهانمه آوردنمد    پس از مدتي، بني    

ايش را ( به فرمان الهي، عص:موسي ) شيرين نداريم. حضر 
ي آب گوارا از زير سنگ جوشيد تا  به سنگي زد و دوازده چشمه
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ي  اي براي تهيمه  اسرائيل، چشمه ي بني شاخه 12افراد هر يك از 
 آب داشته باشند.

اي  ي تمازه  ، بهانمه يلئاسمرا  بنمي  مدتي گ شت و افراد قوم    
ت كردند و گفتنمد:  آوردند و از يكنواخت بودن غ ايشان شكاي

اسمرائيل   هاي بني بهانه «به سبزي و حبوبا  احتياج داريم. ما»
دادند. ايمن   ( را آزار مي:شت و حضر  موسي )تمامي ندا

الهي بود، بمه   همه لطف ي اين گونه كه شايسته قوم باالخره آن
 ( ايمان نياوردند.:حضر  موسي )

هم بهانمه  سمر  ي كسي كمه پشمت   پس تا كنون در باره از آن    
ي كه به او سمپرده شمده خمودداري    آورد و از انجام كار مي
و  گيمرد  كت و چيزي ايراد ممي كند و به كسي كه از هر حر مي
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ايمراد  »گوينمد   دليل دنبمال بهانمه اسمت، ممي    بدون داشتن 
 «گيرد. اسرائيلي مي بني

 «دوست گري، مصطفي رحمان فوت كوزه»
 چرا خون دارم؟

تما غم ا و اكسميالن الزم را بمه     شما به خون احتيماج داريمد   
دقيقمه بمه    هاي مختلف بدنتان حمل كند. بمدن در همر   قسمت

ي  روده اكسيالن و غ ا احتياج دارد. جريان خمون، غم ا را از  
بمه   را كند. سپس آن ها دريافت مي شُش كوچك و اكسيالن را از

 رساند. هاي بدن مي ي سلول همه
ساخته  گِرد و ريز فيدقرمز و س ها ميليون سلول خون از ميليون    

شمان   بدن هستند و وظيفه هاي سفيد، سربازان شده است. سلول
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است. خون  ها آن هاي درون بدن و كشتن حمله به تمام ميكروب
 هاي بدن برساند. را به تمام سلول بايد غ ا و اكسيالن

اندازد. خمون كمار مهمم     مي قلب خون را در بدن به جريان    
 كنمد  كمك مي دهد. خون به شما ميدر بدن انجام  ديگري هم

موجمودا    سالم باشيد. خون بدنتان شما را در مقابل گياهان و
كنمد. اگمر    نام دارنمد، محافظمت ممي    «ميكروب»ريزي كه 
توانند شما را بيممار كننمد.    مي ها وارد بدنتان شوند، ميكروب

ها از اين زخم،  و ميكروب تصور كنيد كه دستتان زخم شده است
كه در خون هاي كوچك سفيدرنگي  اند. سلول ن شدهوارد بدنتا

هما   ميكمروب  جنگند. در اطراف ها مي وجود دارند، با ميكروب
 برند. از بين مي را ها آنشوند و  ميجمع 

 «مترجم نادر حبيبي»
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 پروازگران اوليه
ميليون سمال پميش يعنمي     222از  برخي از موجوداتي كه بيش

كردنمد،   ممي  گيهمزمان بما دايناسمورها روي زممين زنمد    
بمود.  « تروسمور »كنند. نام اين موجودا ،  توانستند پرواز مي

هايي پوستي داشتند كه  بالمنقار و  هايي مانند تروسورها آرواره
  را پرنمده  هما  آنر بود. به همين دليمل دانشممندان،   بدون پَ
متر داشتند  هايي به طول هفت بال نامند. بعضي از تروسورها نمي

 ي يك اتوبوس. يعني به اندازه
ستين جمانوري اسمت كمه    آركئو پتريكس، نخ    اولين پرنده
 142دود انمد. ايمن پرنمده حم     را پرنده ناميده دانشمندان آن

 كننمد  ممي  دان فكرمكرد. دانشمن ميليون سال پيش زندگي مي
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توانستند پرواز كنند،  ور از تكامل دايناسورهايي كه نمياين جان
يك كمالغ   ي اين پرنده به اندازهز تروسورها. وجود آمد نه ا به

هماي   و فسميل  مانمده باقيپر داشت.  ها و بدنش بود و روي بال
ها مدفون بود، يافته شمده   ه در بين سنگيي كها آركئو پتريكس

همايي   هايش چنگمال  اين جانور دندان داشته و روي بالاست. 
 رفته است. از درختان باال مي ها آني  به وسيله بوده كه
نمام   ي قمديمي بمه   دان همچنين از يك نوع پرنمده انشمند    
هايش  هايي غير معمول در بال برند كه چنگال نام مي «هوتزين»

هاي آمريكاي جنموبي   . امروزه اين پرنده در جنگلداشته است
 كند. زندگي مي

 «ترجمه رضوان دزفولي»
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 خانواده
نواده به گروهي از افراد شما عضوي از يك خانواده هستيد. خا

كنند  نسبت دارند، از يكديگر مراقبت ميشود كه با هم  ه ميگفت
هسمتند. شمما    خمانواده سمهيم  ي امور غ ا و اداره و در پول،

بيشترين نسبت را با پدر، مادر، خواهران و برادران خود داريد 
يند آ مي اما افراد زيادي هم هستند كه جزو بستگان شما به شمار

 بزرگ، خاله، عممه، پدر مانند جد پدري و مادري، مادربزرگ،
 .ها آنهاي هر يك از  عمو، دايي و خانواده

اي  اسمت عضمو خمانواده    شما ممكن    هاي متفاو  خانواده
و ممادر باشمد.    جمعيت باشيد كه فقط متشكل از شما و پدر كم

ته باشميد. تعمداد اعضما در    شايد خواهران و برادراني هم داش
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پدر  ها فقط از خانوادهيكسان نيست. در بعضي  ها با هم خانواده
هما   هايش حضور دارد اما بعضي خمانواده  يا مادر همراه با بچه

 بزرگ وو مادر، فرزندان، پدرپدر  ها آن جمعيت هستند و درپر
كنمار همم    ها آنو فرزندان  بزرگ، عمو، دايي، عمه، خالهمادر
 دهند. اي را تشكيل مي ي گسترده كنند و خانواده مي زندگي

 «ميقترجمه مجيد ع»
 اگر گفتي

را برداريم، نام يكي آن كدام دانه است كه اگر حرف اولش * 
 شود؟ از غ اها مي

آن چيست كه قسمت اولش نمام حيمواني اسمت و قسممت     * 
 دومش، رنگ آسمان است؟
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 آيد؟ اگر گوشش را بپيچاني، زبانش درميآن چيست كه * 
آن چيست كه حرف اولش، سرِ پروانه است، حمرف دوممش   * 

 و است و حرف سومش پاي گل؟پاي سر
 پا و سر و دست روان است؟ آن چيست كه بي* 
 آن چيست كه اندر شكمش خلق، نهان است؟* 
 وقمت هيچشود،  تشنه نمي وقتهيچيوان است كه آن كدام ح* 
 جنگد ولي هميشه زِره به تن دارد؟ نمي
آن چيست كه قسمت اولش نام چهارپمايي اسمت و قسممت    * 

 دومش مادر جوجه است؟
 ها را در ماه اسفند بخوانيد پاسخ
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 لطيفه
  :از كجما  »گارسمون:   «ايمن ممرغ خيلمي پيمره!    »مشتري

كمه دنمدان    مرغ»گارسون:  «از دندان!»مشتري:  «فهميديد؟
 «كه دارم! من»مشتري:  «نداره!

  :دكتر:  «بله!»بيمار:  «اشتها نداريد؟ كنيد احساس مي»دكتر
 « ا خورده باشم!حسابي غ وقتي» بيمار: «چه مواقعي!»
  :وان آخرين تقاضا چيزي ميل داريمد؟ عن به»رئيس زندان» 

قمار  بخمورم    خواهم يك بشقاب پمر از  مي»اعدام:  محكوم به
 «خوردم! ترس مسموم شدن، قار  نمي چون تا حاال از
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  :خواسمتم، سميبش كمو؟    مي سيب من شيريني پاي»مشتري» 
نماپلئوني   يشيرين سيب نداره، مگر آن آقا كه»فرو :  شيريني
 «ا  در آورده! خوره، ناپلئون از شيريني مي
  :دوممي:   «كننمد؟  كار مي ها چه خوب، چطوري؟ بچه»اولي
زنمد، سمومي كمالس     خواند، دومي گيتار مي مي بزرگه آواز»

اولي:  «ب را شروع كرده!هم تازه ضر رود، چهارمي كاراته مي
دبماري،  حممل، بر صمبر، ت »دومي:  «كني؟ كار مي خود  چه»

 «مقاومت و پايداري!
 ماهدي «منتظر جوابم»هاي  پاسخ

ترك  گاه الكش را كه هيچ پشتكالكودك در شكم مادر، جاده، 
 آدمي، بالل.بادكنك، شانه، ميخ، عمر كند، نمي


