


 
1

  با شادي بخوانيد

  2  ....................................................................................................................  جشن انتظار

  4  ........................................................................................................................  بهار نارنج

  6  ....................................................................................................................  اميد بيداري

  7  ...............................................................................................دوچرخه، آي دوچرخه!

  8  .........................................................................................................................بلبل شيدا

  9  ..................................................................................................................  شهر بادگيرها

  12  .......................................................................................................  پيشِ دزد، روسفيدم

  13  .................................................................................................................  دلبيمار زنده

  15  ......................................................................................  خرج كردن به حساب ديگران

  17  ......................................................................................................................  مرغانآبله

  18  ....................................................................................................  زوزه در حيات وحش

  20  ...................................................................................................  ها در خدمت ماماشين

  21  ......................................................................................................  اسم و فاميل كشورها

  23  .....................................................................................................................  آن چيست؟

  24  ................................................................................................................ گفتم تا بخندي

  26  ......................................................................................... هاي فروردينپاسخ چيستان



 
2

  جشن انتظار

ي مـادربزرگ آمـاده   پنجشنبه بود و براي رفتن به خانـه عصر 
كـرديم  صدا درآمد. ما كه فكـر مـي   گ در بهشديم كه زنمي

توانيم پيش مـادربزرگ و پـدربزرگ   نمي ميهمان آمده و ديگر
وقـت  سيم! اين چـه چقدر ما بدشان«فتيم: برويم، با ناراحتي گ
  »ميهمان آمدن است؟

 وقتي به ميهمان كه حبيب خدا است«مامان با ناراحتي گفت:     

اريد خدا شما را دوسـت خـود   كنيد، انتظار دبي احترامي مي
خـان  خان آمده؟ حبيـب حبيب« كوچولو گفت:برادر »بداند؟
  با وجود ناراحتي، همه خنديديم. »كيست؟

باز كرده بود، بعد از چند دقيقه آمد و  برادر بزرگم كه در را    
ها را براي جشن خواهند كوچهمي هاي محلبچه مامان!«گفت: 

 »كنـيم؟ ما چقدر مشاركت مـي  انتظار چراغاني و تزيين كنند.
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سراغ كيف پولي رفت كه كنار وسايل مربوط به بابا در مامان به
اميم. نمي »كيف پول ويژه« ر داشت و ما آن راكمد ديواري قرا

هاي اين كيف هميشه براي امور خاص مثل خريد هديه براي پول
و برپايي جشـن و ماننـد آن خـرج     اقوام، كمك به نيازمندان

  شود.مي

كوچولـو  بزرگم رفت تا پـول را بدهـد، خواهر  وقتي برادر     
اش مامان كه خنده »جون! جشن انتشار چيست؟مامان«د: پرسي

گلم، جشـن  دختر«كشيد و گفت: ي به موهاي او گرفته بود، دست
شود. لد امام دوازدهم برگزار ميمناسبت تواين جشن بهانتظار! 
  »گو ببينم اسم امام دوازدهم چيست؟حاال ب

خواهركوچولو بغض كرد و  »امام زمان!«برادر كوچولو گفت:     
مامـان گفـت:    »بگويم. دانستم ولي نگذاشتخودم مي«گفت: 

و امام مهربان ماسـت. او  شناسي. اميزمان را مطمئنم كه امام«
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او را ببينـيم و منتظـريم روزي    تـوانيم يبيند اما ما نمما را مي
از نزديك او را زيارت  دستور خداوند ظاهر شود و ما بتوانيمبه

ي مـا  همـه  دستوراتش عمل كنيم. تا رسيدن آن روز، كنيم و به
و  يريم، گلگمان را جشن ميزامام عزي منتظر هستيم و روز تولد

گـوييم و از  تبريـك مـي   كنيم و تولـدش را شيريني پخش مي
  »خواهيم براي ما دعا كند.زمان ميامام

ترين و بزرگ«ها گفت: ، يكي از همسايهانتظار نجشدر شب     
زمـان برگـزار   ين جشن تولد دنيا امشـب بـراي امـام   زيباتر
  يم!ظهورت هست امام خوب ما، تولدت مبارك! منتظر »شود!مي

  »قاصدك«

  بهار نارنج

  درخت نارنج كوچك من

  شكوفه آوردنت مبارك!
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  رنگ و نونوارياس خوشلب

  اي بر تنت مبارك!كه كرده

  همين كه ارديبهشت آمد

  تو پر شدي از بهار نارنج

  كه ماه آبان بياوري تو

  ي ما هزار نارنجبه خانه

  و بوي خود را ات رنگشكوفه

  مگر كه از آسمان گرفته

  بومان از تو گشته خوشهكه خان

  حياطمان از تو جان گرفته

  خدا كند روز و روزگارت

  هميشه ارديبهشت باشد

  مان از بهار نارنجكه خانه
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  »افشين عالء«                  هميشه مثل بهشت باشد

  اميد بيداري

  ي پاكياي نشانه

  اي اميد بيداري

  اي معلم خوبم

  از محبت جاري

  من اسير شب بودم

  من تو چراغ راه

  مثل ماه تابيدي

  در شب سياه من

  از تو ديدگان من

  چون ستاره روشن شد

  هاي شيرينتنكته
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  شمع روشن من شد

  راه زندگاني را

  تو به من نشان دادي

  و عشق و ايمان را شور

  در دلم تو بنهادي

  ي دل من شدخانه

  جايگاه مهر تو

  مانممن هميشه مي

  »نصرتياصغر علي«                      در پناه مهر تو

  دوچرخه!دوچرخه، آي

  مورچه حواس نداره

  ره خيابونوقتي مي

  پياده يا سواره
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  بينهرو ميتا دوستش

  شهحواس اون پرت مي

  باز دوباره

  ي نازي نازيمورچه

  بازي مياد به يادش

  ايسته تو خيابونمي

  شهاي رد ميدوچرخه

  با سرعت زيادش

  دوچرخه، آي دوچرخه! آي دوچرخه!

ايرودابه حمزه«      چرخهورِ خودش ميمورچه داره د«  

  بلبل شيدا

  باز هم آمد بهار

  به لطف پروردگار
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  صد گل زيبا شكفت

  زاردر چمن و سبزه

  بلبل شيداي مست

  آمد و بر گل نشست

  شور و نوا ساز كرد

  اين سخن آغاز كرد:

  بلبل شيدا منم

  ها منمعاشق گل

  قراركرده مرا بي

  »ي طهماسبيمهر«                ي فصل بهارجلوه

  شهر بادگيرها

  گمان در يزد استبي

  بهترين شيريني
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  ي يزدهم سفالينه

  بهتر است از چيني

  مردمش، دورانديش

  ساكت و كم حرفند

  چون كوير، آرامند

  مثل دريا، ژرفند

  هابا همه سختي

  سازگاري دارند

  در دل خشك كوير

  كارنددوستي مي

  يك طرف مسجد شهر

  يك طرف آتشگاه

  مدلهم ههمه با
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  هم همراههمه با

  بر سر هر بامي

  بادگيري برپاست

  يزد، در قلب كوير

  شهر تاريخيِ ماست

  تان يزد، مركز استان يزد.يزد: شهرس

  سفال. كنند،پخته درست مي لِهايي كه از گسفالينه: ظرف

در آن آتش مقـدس هميشـه    آتشگاه: پرستشگاه زرتشتيان كه
  روشن است.

ـ بادگير: در پشت ايـران از جملـه يـزد،     ويريبام شهرهاي ك
  ها را خنك كند.اند تا هواي خانهساختهبادگيرهايي مي

  »ا... شعبانياسد«
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  پيشِ دزد، روسفيدم

مفصلي داده بـود. تعـداد    گويند يكي از بزرگان، ميهمانيمي
ها هـم بسـيار بـود.    انان زياد و ريخت و پاش و خوردنيميهم

طالي مـن را يكـي    ساعت«ناگهان يكي از ميهمانان فرياد زد: 
قيمت را چـه  ه در اين فكر بودند كه ساعت گرانهم »دزديده.

  كسي دزديده است.

و اشراف بودند و كسـي شـك    ي ميهمانان از ثروتمندانهمه    
ي به نوكر بيچـاره  ها دزد باشند. در آن ميان،كرد كه آننمي

تـو سـاعت را    حتماً«، تهمت دزدي زدند و گفتند: خانهصاحب
به حرفش  نوكر هرچه انكار و التماس كرد، كسي »اي.هدزديد

 گوش نكرد و همه حاضران، او را به باد كتك گرفتند. نوكر كتك

ام، پـيش  ي شما شـرمنده اگر پيش همه«گفت: خورد و ميمي
  »دزد، روسفيدم.
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شـود و  ناه، متهم به انجام عملي خالف ميگگاهي شخصي بي    
وقتـي چنـين شخصـي     ابت كند.گناهي خود را ثتواند بينمي
اش گناهيبي كسدانند و هيچبيند كه همه او را گناهكار ميمي

ه شرمنده هستم، پـيش  اگر پيش هم«گويد: مي كند،را باور نمي
  »دزد روسفيدم!

  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«

  دلبيمار زنده

پيامبر (ص) شنيد كه يكي از اصحاب، بيمار و بستري شده است. 
ه عيادت او رفت، كنار بالينش نشست و با مهرباني احـوالش را  ب

پرسيد. وقتي بيمار، آن حضرت را بر بالين خود ديـد، چنـان   
خوشحال شد كه نه تنها بيماري را از ياد برد بلكه به بيماري خود 

اين بيماري بود كـه موجـب شـد    «افتخار كرد و با خود گفت: 
دنبـالش گـنج    رنجي كه پيامبر (ص) به ديدار من بيايد. خوشا
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ايـن از لطـف    رورم را به بالينم آورد!است! خوشا دردي كه س
ي شب را نخوابم و پاسي از رشار خدا بود كه بيمار شوم و همهس

  »خدا (ص) بيدار بمانم.كنار رسول شب را در

اي آيا در گذشته دعايي كرده« پيامبر (ص) به بيمار فرمودند:    
آيد مگر اينكه به لطف و نمي يادم«گفت:  بيمار »كه نابجا بوده؟

نـوري   ،(ص)بركت پيـامبر  حضور پر »شما، به ياد آورم. توجه
پديد آورد كه او به ياد گذشته افتاد و عـرض   درون قلب بيمار

ور غوطـه  اي رسول خدا! يادم آمد! من در لجنزار گناه،«كرد: 
دم و براي نجات خـود، بـه هـر    زبودم و در آن دست و پا مي

اي جز اين نديدم كه بنابراين، چاره انداختم.اي دست ميوسيله
در  از درگاه خدا درخواست كنم، مرا به بيماري مبتال كنـد تـا  

خوشبختانه شـما  همين دنيا به كيفر اعمالم برسم و تنبيه شوم اما 
  »به فريادم رسيديد.
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به او هشدار دادند كه ديگر چنين دعاهايي نكند! پيامبر (ص)    
پـس از ايـن، دعـاي بيجـا      اينك توبه كـردم و «ار گفت: بيم
دعاي توبه را بـه او آمـوزش دادنـد و    پيامبر (ص) »كنم.نمي

اي آسان كننده مشكالت! در اين دنيا و در « فرمودند كه بگويد:
سراي آخرت، به ما نيكويي عطا فرما! بارگاه ربوبي خـودت را  

ـ   مقصد نهايي ما قرار بده! د راهي را كه در پيش داريـم، مانن
  »بستان سرسبز، خرم و لطيف فرما!

  »منشابوالفضل هادي«

  خرج كردن به حساب ديگران

به شـام دعـوت و از او    مردي قصد داشت يكي از دوستانش را
پذيرايي مفصلي بكند. سگ او نيز از سـگ ديگـري در محـل    

يهمان تا با هم شام بخورند. وقتي سگ م زندگي خود دعوت كرد
شد، نگـاه كـرد و در   رسيد، به شام مجللي كه آماده مي از راه
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چه «گنجيد، با خود گفت: خود نميكه از شادي در پوست حالي
كشـد. بايـد   اشكوهي! غذاي خوبي انتظارم را مـي پذيرايي ب

  »ر بخورم كه تا فردا شب سير باشم.قدآن

ت خود سگ ميهمان در تمام اين مدت، براي نشان دادن رضاي    
داد اما آشـپز كـه از   يرايي دوستش، دم خود را تكان مياز پذ
ي حضور او در آشپزخانه شـده بـود،   هاي دم سگ متوجهتكان

  بالفاصله دست و پايش را گرفت و او را از خانه بيرون انداخت.

به راه افتـاد. بـين راه   ي خود سوي خانهكشان، بهسگ زوزه    
شـام چطـور   «د و از او پرسيد: يهاي آشنا او را ديكي از سگ

هاي گوناگون بـود و  قدر نوشيدنيآن«سگ جواب داد:  »بود؟
نبايد بـه   »فهميدم چطور از خانه بيرون آمدم!من نوشيدم كه ن

خواهند به حساب ديگران خرج كننـد، اعتمـاد   مي كساني كه
  كرد.

  »ترجمه حسين ابراهيمي«
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  مرغانآبله

 مرغـان كه تنها كودكان آبلـه كنند بسياري به اشتباه تصور مي

است به اين بيمـاري مبـتال    گيرند اما بزرگساالن نيز ممكنمي
بار دچار اين بيماري شديد، ديگر در مقابل آن كشوند. وقتي ي
مرغـان  بيشتر مردم كـه در كـودكي آبلـه    .ودايمن خواهيد ب

 ي به ندرت دوباره بـه آن مبـتال  گيرند، در دوران بزرگسالمي

 شـنويم فـرد  همين دليل است كـه گـاهي مـي    ند. بهشومي

  مرغان گرفته است.بزرگسالي آبله

گي از فردي به فـرد  سادو به مرغان، بيماري مسري استآبله    
ا جدا از بقيـه و  اين، كودكان مبتال ركند. بنابرديگر سرايت مي
هـاي  مرغان، جوشي آبلهدارند. اولين نشانهدر خانه نگاه مي

رود و دچـار  بـاال مـي   حرارت بدن بيمار پوستي است. درجه
  شود.بي اشتهايي مي سردرد و
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است بيمار قبـل  مرغان اينكه ممكن مشكل بزرگ بيماري آبله    
به  هاي بيماري، ديگران را مبتال كرده باشد.از ظاهر شدن نشانه

همين دليل در بسياري موارد، پيش از آنكه كسي متوجه شـود،  
 ان به اين بيماري مبتال شده باشند.است گروهي از كودك ممكن

است اما براي جلـوگيري از   بيماري خفيفي مرغان معموالًآبله
پذشك امري مهـم و   ي بيمار توسطبيماري، معاينهعوارض اين 

  ضروري است.
  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«

  زوزه در حيات وحش

هاي گرم و خشك در قسمت اين شغال پرطاقت    سياهشغال پشت
ر از گورخرهـا،  شرق آفريقاي جنوبي ساكن است. ايـن جـانو  

كنـد و جـانوران   هاي بزرگ تغذيه مـي بزهاي كوهي و طعمه
  كند.چك را هم شكار ميكو
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ي صحرايي، با وجـود اينكـه شـكار    هاگرگ    گرگ صحرايي
ادامـه دارد، هنـوز در    ها در مناطق مختلف جهانآن رويهبي
ايـن جـانوران    شوند.ت ميضي از مناطق شمال آمريكا يافبع

هـاي  گـرگ  جفـت خـود را از بـين   خود، نوعان همعالوه بر 
  كنند.مي انتخابهاي اهلي نيز خاكستري و سگ

در  ترين نوع روباه است كـه كوچك اين روباه،    ه مردابروبا
ند و از جانوران كـوچكي  كمي مناطق صحرايي آفريقا زندگي

هاي دراز ايـن  كند. گوشمي ها تغذيهها و موريانهمثل مورچه
در گرماي شـديد صـحرا    كند تا خود راجانور به آن كمك مي

  خنك كند.

دنـدان،  ترسـناك و تيز  اين شكارچي    سگ وحشي آفريقايي
هاي وحشي سگ كند. يك گله ازگوشت تغذيه مي اغلب فقط از

   ر را از پايـورخـي يا گـوزن وحشـتوانند يك گراحتي ميبه
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  درآورند.
  »مهرزاده مينانژاد ه ابراهيمي وصديق«

  ها در خدمت ماماشين

 شوييد؟هايتان را چگونه ميلباس    درون يك ماشين لباسشويي

هـا  ريزيد، سپس آنرا درون تشت پر از آب و صابون ميها آن
بـار  ز شوند. بعد با آب تميز يك تـا سـه  زنيد تا تميچنگ مي را

  آبشان گرفته شود! اچالنيد تها را ميكنيد و آنآبكشي مي

ي ايـن  وشـو، همـه  ماشين لباسشويي طي چند مرحله شست    
هـا را  از خـود مـا لبـاس   دهد. حتي بهتر را انجام مي كارها
براي كار كردن  هاي لباسشوييكند. ماشينشويد و تميز ميمي

  به مواد شوينده، آب و الكتريسيته نياز دارند.

 ريـزي ها برنامـه مك رايانهها به كبعضي ماشين    روبات كارگر

ودكار انجام دهنـد.  طور خرا به شوند تا كارهاي مورد نظرمي
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هـاي  ها در كارخانهام دارند. روباتها روبات ناين نوع ماشين
كردن قطعات خودروها را انجـام   خودروسازي، عمليات سوار

ي انجام كارهاي سـخت و خطرنـاك   ها از عهدهآن دهند.مي
متصل كردن قطعات فلـزات بـه يكـديگر از    مانند جوشكاري (

رنـگ كـردن بدنـه خـودرو      هـا) و آن طريق حرارت دادن
  آيند.برمي

  »مجيد عميق«

  اسم و فاميل كشورها

  كلمبزمين كريستفكلمبيا: سر

  كنيا: كوه سپيدي

  كويت: دژ كوچك هندي

  گرجستان: سرزمين كشاورزان

  لبنان: سفيد
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  مراكش: مغرب

  مصر: شهر، آبادي

  هانشينها، بلندنشين: سرزمين كوهمقدونيه

  مكزيك: اسپانياي جديد

  نروژ: راه شمال

  نيجريه: سرزمين سياه

  اي به نام واتيكانتپه واتيكان: گرفته شده از نام

  ونزوئال: ونيز كوچك

  هلند: سرزمين چوب آلماني

  هندوستان: پر آب

  يمن: خوشبخت
  »ناصر نثار«
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  آن چيست؟

  اي، رنگ تنشقهوه* 

  پيراهنش خاكيست

  ي پيازههمسايه

  تو هر خونه، نيازه

  يه مار مهربونه* 

  تو دست باغبونه

  فيش فيشي جون هميشه

  به فكر باغچمونه

  چي داره توش؟ شير و شكر* 

  ها بخرز تو مغازها

  يهفقيچوبي، يخي يا 

  يادت اومد بگو چيه
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  شبيه ماهه، خم شده* 

  از روي شاخه كم شده

  زرده لباس رو تنش

  آوردنش از توي باغ

  ي مااش تو باغچهخونه* 

  هانشسته زير گل

  نه يكي و نه دوتا

  ها را در شماره بعد بخوانيدپاسخ        پاهاش شده هزارتا

  گفتم تا بخندي

  ي چگونگي از سؤاالت مختلف از دكتر در بارهمرد چاق پس
بار سرم را به دو سه جان! اگر فقط روزيدكتر«الغر شدن گفت: 
دكتـر:   »بدهم، براي الغر شدنم كافي اسـت؟  سمت باال حركت

را  كـار در چه ساعاتي بايد ايـن «مرد: » طور است.بله همين«
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وقـت غـذايي برايـت     ر ميز غذا! هـر س«دكتر:  »انجام دهم؟
ا به عالمت نه به باال حركـت  بايد دو سه مرتبه سرت ر آوردند،

  »دهي.

  :ينم كمبوجيـه چـه جـور پادشـاهي بـود؟     بگو بب«معلم« 

فقط هميشه از كمـي   آقا معلم، پادشاه بدي نبود«آموز: نشدا
  »كرد!مي بودجه شكايت

  :گيريـد؟ م هتل ميجشن عروسي را در كدا«مادر عروس« 

دانم ولي با اين ترتيب كه شـما پـيش   عروسي را نمي«داماد: 
 مخـواه در زنـدان   رويد، مجلس فرداي عروسي را حتمـاً مي

  گرفت.

  :هـا  كار كرديد كه از دسـت مـوش  چه خوب! چه«ميهمان
از ايـن  «ميزبـان:   »راحت شـديد و ديگـر مـوش نداريـد؟    

  »ها داديم.به آن هايي كه روي ميز است،شيريني
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  :يك از شمافصل را خوانديم. حاال كدام چهار ها!بچه«معلم 

وقـت  هـا چـه  چيدن ميوه تواند بگويد بهترين موقع برايمي
درِ باغ، بـاز و   جازه! وقتي كهآقا ا«يكي از شاگردان:  »است؟

  »سگ، بسته باشد! باغبان در خواب و

  پزشك در حال بررسي وضعيت بيماران در بيمارستان، رو به
ي هشـت چطـور   حال بيمار اتاق شماره«و پرسيد:  پرستار كرد

آورد و او دائم اسم زنـش را بـر زبـان مـي    « پرستار: »است؟
معلـوم  «ي گفـت:  پزشك با خونسـرد  »خواهد زنش بيايد.مي
 شود بيچاره حالش خيلي بـد اسـت و هنـوز هـم هـذيان     مي

  »گويد.مي

  هاي فروردينپاسخ چيستان

 مداد، بالش. سبز، دمپايي، عينك،جوراب، گوجه




