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  روزهاي شاد عيد

با شوق و ذوق فراوان براي رسيدن عيد روزشماري كرده بوديم 
 امسال شبيه عيدهاي ديگر نبود. بابا و مامان گفتند براي اما عيد

در خانـه بمـانيم و بـه ديـدن  جلوگيري از بيماري كرونا بايد
ي مـا رويم. حوصلهنمي كس حتي بابابزرگ و مادر بزرگهيچ

  گفتيم.و چيزي مي زديممي قبابا نِه بود و به مامان و سر رفت

 »بازي قديمي را به شما يـاد بـدهم؟ موافقيد يك«بابا گفت:     

ما كه بچه بوديم، براي «اطراف او جمع شديم. بابا گفت:  همگي
كريدم. او بايـد مي معلوم شدن ميزان دقت، يك نفر را انتخاب

كـرد. بعـد بيـرون ه ميوسايل اطراف خود نگا يهمه تدقبه
عـوض  داشـتيم يـا جـايش رايا را برميرفت و يكي از اشمي
  ا ـس بـكرد. هر كسپس او بايد آن تغيير را پيدا ميكرديم. مي
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  »د. حاال چه كسي داوطلب بازي است؟شتر بود، برنده ميدقت

او بـه آشـپزخانه رفـت،  كوچولو داوطلب شد. وقتيبرادر    
رداشتن پيشنهاد شد تا اينكـه همـه بـا چيزهاي زيادي براي ب

بزرگم براي برداشتن ساعت كوچـك روي ميـز هرپيشنهاد خوا
كوچولو برگشت، خيلي ويزيون موافقت كرديم. وقتي داداشتل

 فكر كرد ولي نتوانست تغيير را پيدا كند. نااميد شده و بغضـي

  سنگين، گلوي كوچكش را گرفته بود.

بگذاريد «كنيم ولي بابا گفت: م به او كمك همه دوست داشتي    
بود بزنم زير گريـه كـه نگـاه نزديك  »خودش خوب فكر كند.

سـاعت! «كشـيد:  كوچولو به تلويزيون افتـاد. فريـادداداش
با فرياد شادي ما، او خودش را توي بغل بابا انداخت.  »ساعت!

آفرين پسـر بـاهوش مـن! «بابا هم صورتش را بوسيد و گفت: 
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له نكنيد و با دقت فكر كنيـد، كني! اگر عجديدي توانستي پيدا 
  »شود.ها ساده ميي كارهمه

د تا چنـ«به اتاق آمد گفت:  هاي مختلفمامان كه با خوراكي    
بينيد چقـدر كرديد. حاال ميدقيقه قبل، از بيكاري شكايت مي

 »فيد و جالبي را با هم تجربـه كـرد!هاي مشود بازيآسان مي

هاي قديمي را به ما جان! باز هم بازيبابا«خواهركوچولو گفت: 
ستقبال كردند و روزهـاي همه از اين پيشنهاد ا »دهيد؟ياد مي
جوش تبديل شـد و وي ما به روزهاي شاد و پر جنبكنندهكسل

  بي حوصلگي شكايت نكرد. ديگر كسي از بيكاري و
  »قاصدك«

  سيزده بِدر

  رويم به صحراسيزده نوروز مي
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  ي زيباهابينيم گلاونجا مي

  شينيمها ميرو سبزه

  بينيمطبيعت را مي

  هاي زيباون گلاز ا

  چينيمچندتا دونه مي

  هاي مهربونبه سبزه

  گيمآرزوهامون را مي

  هاچندتا گره به سبزه

  زنيمبا لب خندون مي

  هابيا كنار سبزه

  با هم بخونيم اين دعا:

  خدا كنه سال جديد
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  براي او براي ما

  دباشه پر از عشق و امي

  باشه پر از صلح و صفا
  »دهكرديمهري طهماسبي«

  ي مات كوچهدرخ

  درخت پير كوچه

  شكوفه باران شده

  دلش كه يخ بسته بود

  پر از بهاران شده

  هايشبر سر شاخه

  پرنده كرده النه

  ي شاد خورشيدخنده

  پر شده از ترانه
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  درخت زيباي من

  فكر پرندگان است

  هميشه مثل مادر

  با همه مهربان است

  دا كند هميشهخ

  تازه و زنده باشد

  سبز و جوان بماند

  پر از پرنده باشد
  »شعباني ...اسدا«

  گزار بودن يعني چي؟شكر

وجه بشوي كـه اتفـاق خـوبي در گزار بودن، يعني تو متشكر
تواند ر حال رخ دادن است. اين اتفاق ميات افتاده يا دزندگي

غذايي را كه مثل وقتي كه مادرت  ؛حتي همين اآلن افتاده باشد
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گذار هستي، رشك دوست داري درست كرده باشد. زماني كه تو
وقتـي در  آيند. مثالًالعاده ميبه نظرت فوق چيزهاي معمولي

ترين خوراكي ردن يك كيك هستي، به نظر خوش مزهحال خو
 آوري يك نفر براي پخت آن زحمتمي است. حتي وقتي به ياد

 تـواني بيشـترببـري، ميتا تو بتواني از آن لذت كشيده است 

  گزار باشي.شكر
  »برزو سر يزدي«

  چگونه آتش روشن شد؟

دانسـتند آمريكـايي نمي هاي بسيار دور، سرخپوستاندر سال
دانستند كه آتش مي چطور بايد آتش را روشن كنند اما اين را

ي محـل اغلب دودهايي را كـه در جزيـره وجود دارد چون
يـك  ديده بودنـد. روزي خاست،برمي زندگي راسوها به هوا
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ها آتش تاد و چندتا از درختي راسوها افسنگ در جزيرهشهاب
كـردن بلـد نبودنـد و  ها شـناگرفتند. متأسفانه سرخپوسـت

  توانستند خود را به جزيره برسانند.نمي

چـون «آمد و گفت:  در همين وقت، خرگوشي به كمك آنان    
توانم مقـداري يم ي خوبي هستم و شنا كردن هم بلدم،دونده

تواننـد مـرا نمي آتش از جزيره برايتان بياورم! راسوها هـم
  »بگيرند!

ي درخت كـاج پوشـاند و بـه راه خرگوش سرش را با شيره    
ها سيد، راسوها جشن گرفته بودند. آنوقتي به جزيره ر افتاد.

هـا و بـا آن از خرگوش دعوت كردند كه به كنار آتش بيايـد
خواست. خرگوش چيزي بود كه خرگوش ميو اين همان برقصد 
به آتـش نزديـك  رقصيد، آرام آرام خود راطور كه ميهمان
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اي كه به سرش ماليده بود، آتش گرفت و بعد كرد تا اينكه شيره
  از آنجا فرار كرد.

وقت از اما نتوانستند او را بگيرند. آن راسوها دنبالش دويدند    
ا خاموش كند. باران هـم باران خواستند تا آتش سر خرگوش ر

ي يـك حفره خرگوش با زرنگي در شروع به باريدن كرد ولي
 باريد، بيرون نيامـد.پنهان شد و تا زماني كه باران ميدرخت 

 هايش دوستانش برگشت و آتش را به آنوقتي باران قطع شد، پ

  هديه كرد.
  »محمد شمس«

  عقل اياز

شـت. او دا »زايـا«ي بسياري به سلطان محمود غزنوي، عالقه
برابر حقوق ديگران كرده بـود.  30ي او را حتي حقوق ماهانه
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بـه  اياز،«ت به سلطان محمود گفتند: بزرگان دربار، از روي حساد
 »دهـي!مي بـه او نفر 30 حقوق عقل ندارد كهامير  30 ياندازه

ها ي خود به اياز را به آنلطان محمود تصميم گرفت راز عالقهس
  قت او را براي دريافت حقوق باال اثبات كند.نشان دهد و ليا

نفر از اميران لشكر به صـحرا رفـت. از  30 روزي سلطان، با    
امير را از همديگر جدا  30 دور، كارواني پيدا شد. سلطان، آن

برو از آن كـاروان «ها را طلبيد و گفت: سپس يكي از آنكرد. 
از «و گفـت:  او رفت و پرسيد و برگشت »آيند.بپرس از كجا مي

  »آيند.رِي مي

ايـن سـؤال را «او گفـت:  »روند؟كجا مي«سلطان پرسيد:     
كرد و امير دوم را طلبيد و سلطان، آن امير را مرخص  »نكردم.
او رفت و پرسيد  »روند؟برو از كاروان بپرس به كجا مي«گفت: 
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بـار «سـلطان پرسـيد:  »روند.به يمن مي« گشت و گفت: و باز
سـلطان او را  »اين سـؤال را نكـردم.«گفت:  »؟ها چيستآن

برو از كـاروان «ه او گفت: مرخص كرد و امير سوم را طلبيد و ب
  »شان چيست؟بپرس كاالي

هايي اسـت كـه در رِي كاسه هابار آن«او باز گشت و گفت:     
چه وقت از ري بيـرون « سلطان از او پرسيد: »شود.ساخته مي

سلطان او را مرخص  »ا سؤال نكردم.اين ر«او گفت:  »اند؟آمده
برو از كاروان بپرس «ير چهارم را طلبيد و به او گفت: كرد و ام

به همين ترتيب، سـلطان  »اند؟ردهكه چه وقت از ري حركت ك
تنها پاسـخ  امير را براي سؤال نزد كاروان فرستاد. هر كدام 30

  يك سؤال را گرفتند و به سلطان گزارش دادند.

  روزي اياز را «امير گفت:  30مود به آن ـان محـطسپس سل      
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رو از آن كاروان بپـرس از كجـا امتحان كردم و به او گفتم: ب
تك شما را كه تك هاييي سؤالآيند؟ اياز رفت و پاسخ همهمي

ز او خواسته باشم! از كاروانيان پرسيديد، آورد بدون آنكه من ا
ن سؤاالت را دريافت اي يبار آمد و رفت، پاسخ همهاو تنها با يك

  »و گزارش داد!
  »منشابوالفضل هادي«

  با آل علي هركه در افتاد

اي نه چندان دور، سربازان روسيه به ايران يند در گذشتهگومي
حمله كرده و به شهر مشهد مقـدس رسـيده بودنـد. يكـي از 

، ايـن بـود كـه گنبـد كارهاي بد سربازان روسيه در مشـهد
كـار، السالم را به توپ بستند و بـا اينيهرضا علمطهر امامحرم

  عليه خود بر انگيختند. خشم و نفرت مسلمانان را
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رضا ها جاي گلوله در حرم امامها، مدتپس از شكست روس    
هـا و شكسـت روس شد و گوياي گستاخيالسالم ديده ميعليه
با آل علـي «گفتند: ود. در آن دوره، مردم با شادي ميها بآن

  »ور افتاد. هركه در افتاد،

  شاعري در اين باره سروده است:

  از هواي دگر افتادـرم بـشب به سـدي

  در خواب، مرا سوي خراسان گذر افتاد

  هر افتادـه واال گُـح شـچشمم به ضري

  اين شعر همان لحظه مرا در نظر افتاد

  ور افتاد ركه در افتاد،ـلي هـبا آل ع

واهند كسـي را از مخالفـت بـا حضـرت كاربرد: هر وقت بخ
باز دارند يـا بخواهنـد در  السالمالسالم و ائمه عليهمعليهعلي
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و از بـين رفتـه يـا  مورد كسي كه با دين اسالم مخالفت كرده
بـا آل علـي «گويند:تش را از دست داده حرف بزنند، ميقدر

  »ور افتاد. هركه در افتاد،

  كرد. مبارزه كرد، مخالفت =در افتاد

  از بين رفت، نابود شد، قدرتش را از دست داد. =ور افتاد

  اند.كسي كه پدر و نياكانش از افراد بزرگ بوده =گهرواال
  »مصطفي رحماندوست«

  جنگل پرباران

كه شود هايي در مناطق حاره گفته ميجنگل پرباران، به جنگل
ها سانتيمتر باشد. اين جنگل 200ها بيش از بارش ساالنه در آن

ي رود هـا در حـوزهترين آنم و شرجي هسـتند و وسـيعگر
  ي آسيا و ـشرقر برزيل است. در برخي مناطق جنوبآمازون د
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  هايي وجود دارد.آرام نيز چنين جنگلير اقيانوسجزا

اند نها دو درصد سطح زمين را پوشـاندههاي پرباران تجنگل    
ان و جانوران ي دانشمندان، نيمي از انواع گياهاما بنا به عقيده

كربن اكسيدها با تبديل دياند. اين جنگلرا در خود جاي داده
اثـر  وِ زميند و بر جَدهنكاهش مي به اكسيژن، آلودگي هوا را

  گذارند.مي

 دسـتها بهاز گياهان اين جنگل بسياري از داروهاي مهم نيز    

 10هزار كيلومتر مربع يعني سـاعتي  75آيد. انسان ساالنه مي

هـا كند تا در محل آنها را نابود ميمربع از اين جنگل لومتركي
  د! يا سدسازي بپرداز دامداري، استخراج معدن، شهرسازي به

  »سپيده عندليب، حسين ياسيني«
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  ترين ماهيترسناك

ي كوسه، تصويري از يك ماهي شكارچي ترسناك، سريع و كلمه
يي به تيـزيِ هاهاني بزرگ و پهن و مملو از دندانبا د پرقدرت

كيلومتري به از پنج تواندآورد. اين جانور ميتيغ را به ذهن مي
عريـف در مـورد ببرد. اين تهاي ضعيف خون در آب پينشانه

ي كوسه و كوسهرنگ، ببري آبيمانند كوسه هابسياري از كوسه
ها يعنـي ترين كوسهحال، بزرگبا اين بزرگ سفيد صادق است.

ود در هاي موجگير، از پالنكتونآفتاب يي نهنگ و كوسهكوسه
نوع كوسـه  360آزارند. حدود بي كنند و تقريباًآب تغذيه مي

  وجود دارد كه همگي اسكلتي غضروفي دارند.

ــهسگ ــتارهكوس ــهسگ    ايي س ــاوندان كوس ها و خويش
  هي زير آب، صورت گروها، بهيـماهسگ ترشان يعنيكـكوچ
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هـا را هـا و حلزونميگوهـا، كرم ها،جانوراني مانند خرچنگ
ها پس از رشد تـا طـول كنند. اين كوسهمي و شكار وجوجست
  رسند.متر ميونيميك

 اكثراين كوسه مانند كوسه نهنـگ، حـد    گيري آفتابكوسه

 گير اغلـبي آفتابوزن دارد. كوسه متر طول و سه تا پنج تن11

به همين دليل  ؛كندور خورشيد و نزديك سطح آب شنا ميزير ن
، بـا چنين نامگذاري شده است. اين جانور مانند كوسه نهنـگ

هايش موجودات شـناور در آب استفاده از پرزهاي روي آبشش
  خورد.كند و ميجدا مي (پالنكتون) را

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  هاي بوشهرشهرستان

  اين شهر از ن بوشهر است. در ترين شهرستان استاشمالي     ديلم
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هاي بنـدر خرابـه و »نيزسـي«هاي بندر حصار، خرابه يقلعه
لــم بــا ســه اســتان فــارس، ديــدن كنيــد. دي »مهروبــان«

بويراحمد و خوزستان هم مرز است. به همين سـبب، وكهگيلويه
لري و بندري صحبت  يم اين شهرستان، فارسي را به لهجهمرد
سازي و لنج سازيقشغل بيشتر مردم ساحل نشين، قاي كنند.مي

هاي زيبـاي گوينـد. از قلعـهمي »گالفـان«ها است كه به آن
  ي حصار در ديلم است.قلعه فارس، يكي همي خليجحاشيه

ي ي قلعـهمانـدهتوانيد در ايـن شـهر، از باقيمي    تنگستان
قـرار دارد، ديـدن  »پهلوان كشتي«معروف آن كه در روستاي 

مدمري، محمد «ديدني تنگستان،  يگر از روستاهاييكي د كنيد.
هلم، مركـز شهرسـتان تنگسـتان، نام دارد. در شهر ا »عامري
 »توچارك«گرم ي آبو در نزديكي آن، چشمه »كالت«ي قلعه
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 دلواري در شـهر دلـوار هـمرئيسـعلي يديدني است. خانه

  شناسي درآمده است.ي مردمصورت موزهبه

رد و در احل نـدابوشـهر كـه سـ تنها شهرستان اسـتان    جم
ر و كنگان واقع شده اسـت. ايـن يّهاي دَشرقي شهرستانشمال

  مردم كنگان و مركز آن جم است. شهرستان ييالق

شـتي، غربي استان و ميان سه شهرستان دجنوب در    ريّبندر دَ
خـان حـاكم، امـامزاده ي جاللجم و كنگان قرار دارد. قلعه

هاي سـتان، از ديـدنيون و مسجد بردمحمد، روستاي آبدَشاه
  شهرستان است. اين

ي تـاريخي دشتي، قلعـه از جاهاي ديدني شهرستان    دشتي
و جـاجيم است. اين شهرستان، مركز بافـت گلـيم  »خورموج«
  هاي شاد و زيبا است. در شهرستان دشتي، رنگ قشقايي درلـاي
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 »ارمميـر« گرم گنويه، معبد كالت و امـامزادهي آباز چشمه

  د. مركز اين شهرستان، شهر خورموج است.ديدن كني
  »نيامهدي چوبينه، كورش اميري«

  از خزندگان بدانيد

ان خشـك هايشو تخم دار و خشك دارندخزندگان پوست فلس
شود اما مي ي سفت محافظتشود زيرا هر تخم با يك پوستهنمي
اين، بايد در آب گذاشته هاي دوزيستان، پوسته ندارد. بنابرتخم

  ا خشك نشوند.شوند ت

كدام جانوران داراي بادبان شدند؟ دايمترودون، نـامش را از 
 رود كه اين بادبانگمان مي پشت بادبان مانند خود گرفته است.

كـرد تـا گرمـاي ي خورشيدي كـار ميصورت صفحهبيشتر به
ها خزنده بودنـد و د را به خود جذب كند. دايمترودونخورشي
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. آنان عاشق خورشيدند زيـرا گيرندخزندگان حمام آفتاب مي

توانند بدون گرماي خورشيد، خون ها نميآن خونسرد هستند.
  خود را گرم نگه دارند.

كند تا جانوران گـرم مي مو كمك     نخستين جانوران خزدار
اين، بيشتر جانوران خونگرم داراي پوشش خـزدار بمانند. بنابر

ران خـونگرم يا پردار شدند. دانشمندان معتقدند نخستين جانو
كـه حـدود  بـوده »ساينودونت«نام به خزندهاي داراي خز،

  است. ستهيزمي ميليون سال پيش250
  »رادرداد تهرانيانمه«

  ي طالييكلمه

بـود و اگـر  »آدم برفـي«ي طاليي مـاه اسـفند، اسخ كلمهپ
  ها چنين بوده، بدانيد درست گفتيد: هاي شما به پرسشپاسخ
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  رنگ، فيل و يك. آذر، دود، موريانه، باب،

  ها:ه داراي پنج حرف است با اين پرسشي طاليي اين ماكلمه

  مخالف غمگين است. .1

  بُرند.در جشن تولد، آن را مي .2

  زدند.اس پاره ميبه لب .3

هاي خـاص آن از شهرهاي استان گيالن كـه كلوچـه يكي .4
  معروف است.

  است. هاي آن معروفومين كشور پرجمعيت دنيا كه ادويهد .5

  شاد باش و شاد كن!

  :مـتهم هسـتيد كـه  شـما«قاضي رو به دزد كرد و گفـت
آقـا مـن «دزد گفـت:  »ايد.موتورسيكلت اين آقا را دزديده

  دم. فكر موتور را در قبرستان پيدا كر تقصيري ندارم! باور كنيد
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  »كردم كه صاحبش مرده است.

  :جهت بـه دوستيم، به همين  جان، چون ما با همدكتر«بيمار
زيت بدهم ولـي مطمـئن يدهم به شما پول وخودم اجازه نمي

هاي شما غافل نيستم و اسم شما را هم جـزو محبت باشيد كه از
 داريد قربان! پس اختيار«دكتر:  »ه نوشتم.ناموصيت وارثينم در

به من بدهيد تا داروها را مطابق نسـل بعـد  زحمت نسخه رابي
  »بنويسم!

 ادي سخنراني كـرد. در پايـان ت زيشخصي در مجلسي مد
چـون  ؛خواهم كه سخنراني من طول كشيدمعذرت مي«گفت: 

 يك نفر از ته سالن فريـاد زد: »ساعت با خودم همراه نداشتم.

  »يك تقويم آويزان است! پشت سرت كه«
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  :امشب با دوستانم به  جان، اجازه هستبابا«پسر به پدر گفت
نـه «پسـر:  »درس نـداري؟ مگر تو فردا«پدر:  »سينما بروم؟

  »باباجان، فردا امتحان داريم.

  :هم شد  14اي است كه گرفتي، پسرجان، اين چه نمره«پدر
بـود،  20ي مـن گنـاهم. نمـرهبيجان، من بابا«پسر:  »نمره؟

  »درصد ماليات كم كردند.30

 شان بـه گذشتند كه چشملوح با هم از جايي ميدو نفر ساده
ببين چقـدر بـه همـديگر «هم افتاد. اولي:  پيرمرد شبيه بهدو 
عجـب «اولي:  »خوب، شايد دوقلو هستند!«ومي: د »ند!اشبيه

قلـو هـم دو ،آدمدر اين سن و سـال مگـر  ،اي هستيديوانه
  »شود؟مي

  :آقـا «حسـن:  »شود؟بگو ببينم جمع درخت چه مي«معلم
 »شود جنگل!مي اجازه!




