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  جمعيكمك دسته

نبودند.  در خانهوقتي از مدرسه برگشتيم، مامان و خواهر بزرگم 
خانم، ي زهرهها رفتند خانهي مامانهمه: «كوچولو گفتداداش
 كاري؟ مگربراي چه«برادر بزرگم پرسيد:  »ي سر كوچه.همسايه

جون! داداش«ينش گفت: كوچولو با زبان شيرخواهر »چه شده؟
  همه زدند زير خنده. »خانم را تكان بدهند.ي زهرهخانه رفتند

ها مامان، چرا خانم«گشتند، پرسيدم: وقتي مادر و خواهرم بر    
مـادر گفـت:    »خانم رفتنـد؟ تكاني پيش زهرههمگي براي خانه

قـد دارد. يادتـان هسـت كـه     نيم ي قدوخانم، چند بچهزهره«
دف فوت كرد. امسال همسرش محمودآقا چند ماه پيش بر اثر تصا

روزهـا  اولين سالي است كه همسرش در كنارش نيسـت و ايـن   
اي گذشته، نزديـك عيـد   هكند زيرا در سالاحساس تنهايي مي
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ي يار او بود. بـه همـين دليـل    تكانآقا در خانهمرحوم محمود
خانم خيلي خسته نشـود،  زهره ها تصميم گرفتند براي اينكهخانم
اش خيلي زود تمـام  خدا كارهاي خانه مك كنند. به لطفك به او
  »شد.

ش را كدام يـك از  اجون! خانهمامان«خواهركوچولو پرسيد:     
اين حرف او خنديدند. خواهر  دوباره همه به »شما تكان داديد؟

كس خانه را تكـان  خواهر قشنگم! هيچ«مهرباني گفت:  با بزرگم
رها كه تمـام  ي كاهمه يكي از كارها را انجام داد. نداد. هر كس
تكاني! اين همان كاري است كه ما هم بايـد  خانه شد، اسمش شد

  »ي خودمان انجام دهيم.كمك شما در روزهاي آينده در خانهبه 

و همه بـا شـوق و   تكاني ما شروع شد از فرداي آن روز، خانه    
ـ هاي قبـل بـه مامـان كمـك     شور بيشتر از سال زيـرا  يم درك
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خانم كمك كرده بود و د. او به زهرهمادر خسته شو خواستيمنمي
هـاي نـازنين، خسـته    كرديم. مامـان ياري مي ما هم بايد او را

  نباشيد! 
  »قاصدك«

  خونه تكوني

  كنم منتظر بهارمخونه تكوني مي

  زارممنتظر بهار و رويِش سبزه

  خوام وقتي بهار ميادمي

  ي من تميز باشهخونه

  ي منبهار توي خونه

  يه مهمون عزيز باشه

  كنمدلم را هم پاك مي

  كنمها رو خاك ميكينه
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  دي تو دلمهچي بهر

  كنمروبم و بيرون ميمي

  دلم كه پاكيزه بشه

  كنمخدا رو مهمون مي

  دونم دل پاكمن مي

  هميشه پرِ نوره

  هرچي كه ناپسنده

  از دل پاك، دوره

  هاي پاكبيا تو دل

  نور خدا رو ببين

  هاي عشقوشكوفه

  از دالي پاك بچين

  »مهري طهماسبي دهكردي«
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  بزرگمادر

  بزرگ دوستت داريممادر

  ياريمبراي تو گل مي

  سپيد شده موهاي تو

  ضعيف شده پاهاي تو

  دستات چه خوب و مهربان

  زني برايمانحرف مي

  تقالّتو كيف تو تن

  نخودچي و نقل و نبات

  گي زياد زيادقصه مي

  خوادچقدر دلم قصه مي

  ي شاه پريونقصه

  اه پيشونديواي بد يا م
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  پابزيِ زنگولهبز

  رستم و سهراب، پا به پا

  متلالمثل، اتلضرب

  كچلحكايت حسن

  بزرگشي مادرصدساله

  »پيمان اردشيري«            جاويد باشي و سترگ

  با عظمت =سترگ

  باغبان شعرها

  مادرم را خدا نگه دارد!

  او به من درس زندگاني داد

  گاه من است، چشمانشهقبل

  اني دادكه به من نور جاود

  گاه نزد من استبهترين بوسه
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  ي پاك و آسماني اوچهره

  ديدممردم و نميكاش مي

  كه گرفتم از او جوانيِ او

  بينممن خدا را به چشم مي

  اش به وقت نمازروي سجاده

  گيردمرغ جان من اوج مي

  روي دستان پاك او به نياز

  ها با منچه سحرها فرشته

  سر نهادند روي دامانش

  ان من شكفته نشدگل ايم

  مگر از صوت خوب قرآنش

  مادرم باغبان شعر من است

  دوستش دارم از تمام وجود
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  جز خدا در تمام مدت عمر

  چه كسي مثل او پناهم بود؟

  مادرم را خدا نگه دارد

  او به من درس زندگاني داد

  گاه من است، چشمانشقبله

  كه به من نور جاوداني داد

  »افشين عالء«

  خاك آذربايجان

  باز عاشيق و چگور

  زير چتري از چنار

  شهر تبريز است و باز

  شعرهاي شهريار

  شهر تبريز است و خاك
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  خاك آذربايجان،

  ي مشروطه استخانه

  سنگر ستارخان

  خاك، مردم اين آب و

  اندمردمي آزاده

  چون سهند سربلند

  انددل به ميهن داده

  آذربايجان. ي محليعاشيق: نوازنده و خواننده

  نوازند.ها آن را ميكه عاشيق وعي ساز دوتارچگور: ن

آبادي مشهور به شهريار، شاعر معاصر شهريار: محمدحسين بهجت
  دنيا آمده است.در آذربايجان به ايران كه

هاي آذربايجان و استان بزرگ در غرب كشور با نامآذربايجان: د
  غربي و شرقي.
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ستارخان  وطه مثلاي است كه رهبران مشرخانهي مشروطه:خانه
هان راه مبارزه با استبداد پادشا جا گرد آمده وو باقرخان در آن

اي ،اكنون موزهي تاريخي مشروطهقاجار را انتخاب كردند. خانه
  بسيار ديدني است.

قـالب  هاي او موجـب شـد ان  ملي كه دالوري ستارخان: سردار
  مشروطه در ايران پيروز شود.

  سهند: كوهي در آذربايجان.
  ». شعبانياسدا..«

  حاميِ گاريچي

باريد و جاده به باتالقي از گل تبديل شده بود. ناگهان باران مي
قدر بار گـاري  در چاله افتاد. آن گاري كه در حال حركت بود،

كشـيد و نـه صـاحب آن    ياد بود كه نه االغي كـه آن را مـي  ز
زد و بياورند. گاريچي االغ را شالق مينتوانستند گاري را بيرون 
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اي نداشـت.  كشيد اما اين كارهـا فايـده  طرف جلو ميرا بهاو 
  گاريچي از خدا كمك خواست و نذر كرد كه شمعي روشن كند.

جـاي اينكـه   به«گفت: اگهان از درونش صدايي شنيد كه مين    
براي من شمع روشن كني، دست از شالق زدن اين حيوان بيچاره 

را پر كن. سپس بار ها چاله ردار. مقداري سنگ جمع كن و با آنب
بيني كه گاري وقت ميآن گاري را پايين بياور و آن را سبك كن.

  »آيد.از چاله بيرون مي راحتيهب

گوش كرد و هر چيزي را كه شنيد،  گاريچي با حيرت به صداها    
راحتي از چاله بيـرون آمـد.   نجام داد. به اين ترتيب، گاري بها

صداي درون  »جزه! معجزه!مع«وشحالي فرياد زد: گاريچي با خ
وجـود آمـد.   د تو بهبدان كه اين معجزه به كمك خو«او گفت: 

  كنند.كند كه سعي و تالش ميرا ياري ميخداوند كساني 
  »ترجمه محمد شمس«
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  مكر مار پير

حدي رسيده بـود كـه   ضعف او به ماري، پير و ضعيف شده بود.
وانم تكه نميحال «كرد: فكر مي توانست شكار كند. اونمي ديگر

يد بـه فكـر آينـده    دست آورم، باگذشته و جواني را دوباره به
هـاي سـابق خـود    و تصميم گرفت دست از آزار و اذيتا »باشم.

  براي زنده ماندن، قناعت كند. بردارد و

به  خزيد، گذرشطرف ميطرف و آنطور كه اينمار پير همين    
 يدنـد و پادشـاه  هاي زيادي بوچشمه افتاد كه در آن قورباغه

همه قورباغـه،  آنداشتند كه مورد احترام آنان بود. او با ديدن 
گري رفـت.  راموش كرد و دوباره به سراغ حيلهتصميم خود را ف

و خود را  اي خزيدمتأثر نشان داد، به گوشه خود را اندوهگين و
  ناتوان نشان داد.
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گفـت:  مـار   »چرا غمگينـي؟ «او را ديد و پرسيد: اي قورباغه    
ام كـه  تر نيست زيرا گرفتار باليي شـده كس از من غمگينهيچ«

توانم قورباغه بخورم! من هم كه جز قورباغه، غـذاي  ديگر نمي
ده، بايد بر من حرام ش ندارم. حاال چون گوشت قورباغه ديگري

اي مـبهم، خيـره   به آينده اي كز كنم وگرسنه و ناتوان در گوشه
  »شوم.

ه پادشـاه گفـت.   شد و بي درنگ ماجرا را ب قورباغه خوشحال    
ها از گزند مـار، رهـايي پيـدا    غهكرد قورباپادشاه كه خيال مي

ج و گرفتـاري  اين رن چرا«اند، نزد مار آمد و از او پرسيد: كرده
اي را قورباغـه  روزي خواستم«مار گفت:  »بر تو نازل شده است؟

ـ شكار كنم. او ا پارسـايي   يهز من فرار كرد و خودش را در خان
  پنهان كرد. دنبال او رفتم اما داخل خانه تاريك بود.
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 كه فوراً پسر پارسا را با قورباغه اشتباه گرفتم و او را نيش زدم    

هالك شد! مرد پارسا كه داغ فرزند ديده بود، مرا نفرين كـرد و  
ركـب پادشـاه   خواهم كه تو را خوار كنـد و م مي گفت: از خدا

اي را اي نتواني هـيچ قورباغـه  زنده ها شوي و تا وقتيقورباغه
نزد تو كشانده است. اكنـون  حاال هم گرسنگي، مرا  »شكار كني!

قـدر   و كه مـن بـه قضـا    خواهي، بر پشت من سوار شواگر مي
  »هستم.راضي  خداوند،

ر پشت مـار را بـراي خـود    ها كه سوار شدن بپادشاه قورباغه    
با خوشـحالي و غـرور پشـت او     كرد ودانست، قبول افتخار مي

نشست. وقتي چند ساعتي گذشـت، مـار بـه پادشـاه مغـرور      
گي مـن  زندگي پادشاه دراز باد! به فكر گرسن«ها گفت: قورباغه

  سپس او را خورد. »نيز باش.
  »منشابو الفضل هادي«
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  تونتاب و تخت حمام

بر تخت سلطنت نشسته است. بـا   گويند تونتابي در خواب ديدمي
دانشمندي تعريف كرد.  شوق و هيجان بسيار، خواب خود را براي

بر  رد و به تونتاب وعده داد كه حتماًآن دانشمند خواب را تعبير ك
تخت سلطنت خواهد نشست. تونتاب به شوق روزي كه بر تخـت  

ا اينكه از تونتابي حمام بـه  ت و كار كرد سلطنت بنشيند، كار كرد
صاحب حمام مرد و او كه مردي داري رسيد. مدتي گذشت، جامه

ي كرد و ادارهصاحب حمام ازدواج  پاك و درستكار بود، با همسر
جاي صاحب حمام بـر تخـت حمـام    حمام به او سپرده شد و به

اي كه مرد و روز فكرش تخت سلطنت بود و وعدهنشست.او شب 
  داده بود. دانشمند

وقتـي   روزي تصميم گرفت دوباره نزد مرد دانشـمند بـرود.      
پس چه شد تخت سلطنت؟ امروز بر «دانشمند را ديد، به او گفت: 
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براي تونتابي كه از صـبح  «دانشمند گفت:  »ام.حمام نشسته تخت
گذارد تـا  ي چهارپايان ميشب و از شب تا صبح، پا ميان فضلهتا 

ي حمام را گرم نگه دارد، نشستن بر تخت حمامي و دستور كوره
  »ن تخت سلطنت است!ه زيردستان، همادادن ب

آتش  خزانهداشت. زير  خزانهها عمومي بود و در قديم حمام    
ي درست كردن آتش و گرم كردند تا گرم شود. وسيلهروشن مي

بيشتر فضوالت چهارپايان و چـوب خشـك بـود.     كردن خزانه،
آتش زير خزانه را روشن نگه دارد تـا   تونتاب كارش اين بود كه

  آب سرد نشود.

بستگي به شرايطي دارد كه نبايـد   فقيت و پيشرفت هر كس،مو    
بـه   دور از انتظار يا غير واقعي باشد. هنگامي كه كسي موقعيتي

در تصور خود، چيـزي بيشـتر از    نسبت بهتر از سابق پيدا كند و
  المثل استفاده آورده است، توقع كند، از اين ضربدست به آنچه
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  »تخت سلطنت است.ونتاب، تخت حمام، براي ت«شود: مي

گفتند. استاد روي ، صاحب و مسئول حمام را استاد ميدر قديم    
و بـه   گرفـت پـول مـي   هانشست و از مشتريبزرگي مي تخت

كـرد. تختـي كـه او روي آن    كارگران حمام امر و نهـي مـي  
  شد.مي نشست، تخت حمام ناميدهمي

 م عموميمسئول نگهداري لباس كساني بود كه به حما    دارجامه

  آمدند.مي
  »مصطفي رحماندوستگري،فوت كوزه«

  گيريم؟درد ميچرا گوش

ي حفاظت است. برا بدن در گوش، عضوي بسيار حساس و ظريف
شود. اي موم مانند در آن ترشح مياز مجراي داخل گوش، ماده

ـ   اگر ترشح بيش  موجـب   و تـاز اندازه باشد، ايـن مـاده سف
ها را از گوش واهيد اين چربيختان بدخوشود. اگر درد ميگوش
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تواند ت به گوشتان آسيب بزنيد. پزشك ميخارج كنيد، ممكن اس
  سريع و به روش صحيح، گوش را تميز كند.

گـوش  حشره، وارد  مثلگاهي ممكن است يك شيء خارجي     
اي را قـوه كسي چراغ صورت، اگرشود و ايجاد درد كند. در اين

سمت نور بتاباند، حشره اغلب بهل گوش شما روشن كند و به داخ
دن نادرست نيز ممكن شود. فين كرخارج مي آيد و از گوشمي

درد شود. هوا بايـد از هـر دو مجـراي بينـي     است باعث گوش
همزمان بيرون رانده شود. اگر تنها از يك مجرا هـوا را بيـرون   

  دهيد، ممكن است مواد آلوده وارد مجراي گوش شوند.
  »ين ياسينيسپيده عندليب، حس«

  اربابان جنگل

سانان جهان اسـت. ايـن جـانور تنهـا     ترين گربهببر، از بزرگ
از  هاي هند است. انـواع مختلفـي  كار در جنگلپنهان شكارچي
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شـرق   ببر خـزر، شوند. زيستگاه ببرها در سراسر آسيا يافت مي
بنگالدش و ببر هندوچيني درياي خزر است. ببر هندي در هند و 

شرقي و انواع ديگري از ببر در جزايـر  ياي جنوبي آسدر ناحيه
بر بـزرگ سـيبري،   شوند. بوسيع مثل سوماترا و جاوه يافت مي

  ترين نوع ببر و ساكن شرق دور آسيا است.ترين و قويبزرگ

ي ايران تـا نـواحي   در گذشته، ببر خزر از محدوده    ببر خزر
ر ين ببشد. در حال حاضر، امي جنوبي روسيه و غرب چين يافت
هاي بزرگي مثـل آهـوي   طعمه بسيار كمياب است. ببرها معموالً

هندي، بوفالوي آبـي و  سرخ، گوزن، خوك وحشي، گاو وحشي 
  كند.ها را شكار ميهاي آبي و فيلحتي بچه اسب

ستانداران گاهي صـاحب فرزنـداني   بيشتر پ    ببر سفيد هندي
هستند. ودشان تر از خرنگكم تر يا خيليشوند كه خيلي تيرهمي



 
21

است.  فراوانها وحشدر باغ هاست كهببر سفيد، يك نمونه از آن
نظـر  شـود و بـه  شرقي هند يافت ميدر شمال اين جانور بيشتر

حيات وحش اش بتواند در ايقهوه-رسد مانند همتايان زردمي
  به بقاي خود ادامه دهد.

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  ورهاآشنايي با نام كش

  باهاما، درياي كم عمق (اسپانيايي)* 

  بحرين، دو دريا (عربي)* 

  برزيل، چوب قرمز* 

  بريتانيا، سرزمين نقاشي شدگان (التين)* 

 سلتي، واژه بلـژ احتمـاالً   بلژيك، سرزمين قوم بلژ، از اقوام* 

  داشته است.ني كيسه مع

  بنگالدش، ملت بنگال* 
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  بوتان، تبتي تبار* 

  رزمين مردم درستكاربوركينافاسو، س* 

بوليوي، از نام سيمون بوليوار، مبارز رهايي بخش آمريكـاي  * 
  التين

  سوي رودخانهپاراگوئه، اين* 

  پاكستان، سرزمين پاكان(فارسي دري)* 

  پاناما، جاي پر از ماهي* 

  اقوام سلتي پرتقال، بندر قوم گال، از* 

  پورتوريكو، بندر ثروتمند* 

ي تانگا با تركيب تانگانيگا، سرزمين درياچه تانزانيا، اين نام از* 
  زنگبار گرفته شده است.

  هاي قويتركيه، سرزمين انسان* 
  »ارناصر نث«
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  چيست و كيست؟

  ه سياه توي جادهلّاين ك-

  ره پاي پيادههر جايي مي

  اشي سنگي روي شونهيك لونه

  اشره زود توي خونهترسه ميمي

  مهندسِ خوبيه-

  كارش شيرين كاريه

  اشي شش گوشهونهل

  داروي بيماريه

  شيرينه مثل قنده-

  سرش به بوته بنده

  تنبل و گرد و زرده

  دواي سينه درده
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  الغر و سر به زيره-

  با آدماي پيره

  فلزي است و چوبي

  گاه خوبيچه تكيه

  جور سمي و يك جورش مفيدهيه-

  جور زرده و يك جورش سفيدهيه

  شه بردشه چيد و ميمي

  خام خوردشه پخته و مي

  شكل هاللِ ماه نو-

  ست فصل دروتو مزرعه

  كارش چيه بچين و برو

  تمرين خنده

 من «ي دومي: ديوانه »اه افشارم!من نادرش«ي اولي: ديوانه  
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شود از عجب! معلوم مي« ي اولي:ديوانه »عباس كبيرم!هم شاه
  »اني، ما دو نفر معاصر هم نبوديم.دچيزي نمي تاريخ

  :خير «عابر:  »آمدي، پاسباني نديدي؟ر راه كه ميآقا د«دزد
پـس زود سـاعت،   «دزد:  »من با پاسباني برخورد نكـردم.  آقا،

  »داري، به من بده و برو پيِ كارت.انگشتر و هرچه پول 

  :ي زمين اي در كرها سه ماه ديگر اتفاق عجيب و تازهت«غيبگو
ف را سال است كه ايـن حـر   4شما «مشتري:  »روي خواهد داد.

آن اندازه بـه  «غيبگو:  »تا كنون اتفاقي نيفتاده است. زنيد ومي
هم بر سر حرفم  سال ديگر 20گويي خود اطمينان دارم كه تا پيش

  »خواهم بود.

  :مادر! مرد بدبختي در «پسر كوچك نزد مادرش رفت و گفت
 »ا بـه او بـدهم؟  دهيد تبتومان به من  200زند. فرياد مي كوچه
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قلبي پسـرش قـرار گرفتـه بـود، بـا      تأثير خوش تحت مادر كه
تواني بگويي اين مرد ولي آيا مي م!رالبته پس«خوشحالي گفت: 

بله مادر! آن مرد فرياد «پسر:  »زند؟ز را فرياد ميبدبخت چه چي
  »تومان! 200زند: بستني ليواني، مي

  :در رفتن به مدرسه لجبـازي   خواهيپسرم، تا كي مي«مادر
  »تا آخر خردادماه سال آينده، مادرجان!«پسر:  »كني؟

  :دهـم او را  كس در دادگاه حرف بزند، دستور ميهر «قاضي
  »آقاي قاضي، من حرف زدم.«زنداني:  »نند.از دادگاه بيرون ك

  هاي بهمنپاسخ چيستان

 سوت، كفش، مار، گردو، فرش، جارو.




