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  خوانيي كتابجلسه

آزار كرونـاي مـردم مين تعطيالت نـوروز را بـا حضـوروّد
ماندن در خانه و  ها و حتي مامان و بابا ازگذرانديم. ما بچهمي

گم بـه بـزر ، خسته شده بوديم. خواهر و برادردوري از اقوام
سـراغ ترهـا اجـازه دادنـد بهاد مامان، به مـا كوچكپيشنه

آن  ؛مان آمـداز كتابي خوش آن دو برويم و اگر هايكتابخانه
  را برداريم، بخوانيم و تميز و مرتب سر جايش بگذاريم.

ابي را جان بودم، كتـهاي خواهروقتي سرگرم بررسي كتاب    
ان ايران هاي تاريخي از زندگي بزرگپيدا كردم كه پر از حكايت

جالب و آموزنـده و جهان بود. چند حكايت را خواندم، خيلي 
 »براي من هـم بخـوان!«جلو آمد و گفت:  كوچكمبود! خواهر

  وقتي يك حكايت را برايش خواندم، طوري به من نگاه كرد كه 
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  معلوم بود درك بعضي از جمالت برايش سخت است!

كه دركـش  را انتخاب كن هاييحكايت«خواهر بزرگم گفت:     
پيشنهاد كـرد  اين را گفت و »كوچولو سخت نباشد.براي آبجي

ب كتا يهاي سادهمان حكايتتا او براي همگي دور هم بنشينيم
خواني ما خيلي خوب  ي كتابرا بخواند. جاي شما خالي، جلسه

گم اب بود. اين جلسه در تمام تعطيالت، با حضور برادر بزرذّج و
  رار شد.و حتي بابا و مامان تك

  »قاصدك«

  هاي قرآنيدانستني

 كريم ذكر شده است.در قرآن بار 4)، [م(اكرنام پيامبر  

  (س) بود كـه بانويي كه مسلمان شد، حضرت خديجهاولين

  نام ايشان در قرآن نيامده است. البته
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 تأكيد شده كه حضرت عيسي( »فصَ«ي در سورهΣ ظهـور ،(
  ) را بشارت داده بود.[پيامبر(

 ي كهف، وسـط قـرآن سوره 19در آيه  »فطَّلَتَليَوَ«ي مهكل
است يعني نيمي از قرآن، قبل و نيمي از قرآن بعد از آن قرار 

  دارد.

 هاي ظالمين كه در قرآن آمده: جالوت، هامان، فرعون، نام
  سامري، قارون و ابولهب.

 نحل و فيل، به نام حيوانـات  هاي بقره، نمل، عنكبوت،سوره
  است.

 ي يوهبه معني انجير، نام م »تين«ي قرآن يعني نام يك سوره
  و خوشمزه است. شيرين

 اشاره شده، غرق شدن  رآن به آنـيكي از حوادثي كه در ق  
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  رود نيل است. فرعون در

 دليل دسـت قابيـل بـهولين قتل در زمين، كشتن هابيل بها
  .اشاره كرده است ي مائده به اين حادثهسوره حسادت بود.

  شخصي كه به داشتن ثروت زياد مشهور و نـامش در قـرآن
  آمده، قارون بود.

 ي د، آيهخوانآن را مي زدهي استرجاء كه شخص مصيبتآيه
  ي بقره است.در سوره» راجعونأليهاوأنّ لِلَّهِانّأِ«

  دست بزن و پا بكوب

  بازم بهاران اومد

  زاران اومدشكوفه

  شد باغبان گرمِ كار

  ل از خارجدا نشد گ
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  بهار اومد، بهاران

  چه سبزه كوهساران

  ها پر از الله شددشت

  كوچولو خاله شد!سوسك

  هواي سردِ ديروز

  شده بهاري امروز

  بهار اومد، بهاران

  چه سبزه كوهساران

  بزن و پا بكوب دست

  قدم رو در جا بكوب

  هاي بكن و هو بكن

  عطرِ گل رو بو بكن

  بهار اومد، بهاران
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  رانچه سبزه كوهسا

  برو به باغ، گل بچين

  چينبا دامنِ چين وا

  بعد آبپاش رو آب بكن

  ها رو سيراب بكنگل

  بهار اومد، بهاران

  چه سبزه كوهساران

  بيا با هم شاد باشيم

  ه آزاد باشيمصّاز غ

  چون كه بهار رسيده

  ناز گل رو كشيده

  بهار اومد، بهاران

  »رستمفاطمه مشهدي«              چه سبزه كوهساران
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  ها!كگنجش

هاي ساده و زيبا! آه اي برادرهاي منِ ! گنجشك...ها گنجشك
  كوچك!

ي يك شـاعر هاي سادهحرف هاي من، چونوازتان در گوشآ
  كودك، زيبا و شيرين است!

جيـك دانم! در جيكتان را خوب ميمن معنيِ آوازهاي ساده
  خوانم!مي رويم، من نيزسبزتان من نيز مي

  »جعفر ابراهيمي«

  رست تهيه كنيد!يك فه

كند و برايشان شكرگزار مي فهرستي از چيزهايي كه خوشحالت
العاده، يك دوست فوق بازي مورد عالقه، هستي، تهيه كن. حتماً

ي افراد پيدا داشتني، در فهرست همهخوراكي يا بستنيِ دوست
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شـكرگزار  ها و پاهايت هـمموافقي براي دست شود اما آيامي
  باشي؟

به  تواني با دستانت بگيري ومي عالي فكر كن كه به چيزهاي    
روي و چيزهاي زيبا و ب با پاهايت توانيمي جاهايي فكر كن كه

كنـي. يا لمس مي شنويمي ،بينيها ميدر آن محل عجيبي كه
كننـد رافت فكر كن كه زندگي را قشنگ ميبه چيزهايي در اط

بـراي  پاك براي تنفس، آب تميـز ها، درختان، هوايمثل گل
خوابي، غذايي كـه شيدن، رختخواب نرمي كه روي آن مينو
  خواني و مردمي كه دوستت دارند.يخوري، كتاب خوبي كه ممي

  »برزو سريزدي«

  سال خوب كنار همنُه

  عنوان نخستين ، من به1391سال پيش، در اولين ماه بهار سال نُه
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ز آن بينا متولـد شـدم. اي مخصوص كودكان نابينا و كمنشريه
هاي تلخ و شاد گذشـته سال پر از خبرها و اتفاقون، نُهتا كن روز

است. در اين مدت، افراد مهربان زيادي با من همراه شـدند و 
مطالب مفيدي را براي افزايش دانـش شـما عزيـزان تقـديم 

ا نيسـتند ولـي اكنون همراه مـ كردند. بعضي از اين دوستان
  كنيم.ز فراموش نميهاي آنان را هرگخاطرات شيرين و كمك

هاي مـرا خواندنـد، شماره البته كودكاني كه مطالب اولين    
توسـطه هسـتند يـا وارد هاي پاياني دوران مدر سال اكنون يا

ن خوب من هم هنگـامي كـه وارد اند. شما دوستادانشگاه شده
سراغ خواهر بزرگ مـن يعنـي ي متوسطه شويد، بايد بهدوره

تر برويد اما تا زماني كه ينايان بزرگهنامه بشري مخصوص نابما
بسيار شاد هسـتم و تـالش  همراه من هستيد، از دوستي با شما
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هاي علمي، فرهنگي، شعر، كنم بهترين و مفيدترين دانستنيمي
  داستان، چيستان، معما، طنز و مطالب شاد را به شما تقديم كنم.

كـه زحمـت ي كساني م، از همهاهسالگي رسيد كه به نُهحاال    
كشيدند تا من رشد كنم، قد بكشم و علم و دانشـم را افـزايش 

اهي گوشـي تلفـن را كنم و اميدوارم شما هم گمي دهم، تشكر
چه مطالبي  ي دفتر ماهنامه را بگيريد و بگوييدبرداريد، شماره

پ شود، معلومـات شـما را را دوست داريد كه اگر در نشريه چا
  نظرهاي شما هستم!؟ منتظر تماس و دهدافزايش مي

  »ها بشريبچه«

  آنجا كه آب هست

  م باطل است!مّآنجا كه آب هست، تي

  ن اسالم است و براي انجام آن، بايد پاك بود و ـي دينماز، پايه
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وضو گرفت. براي وضو گرفتن، بايد آب در دسترس باشـد امـا 
ا مضر بودن مصرف آب طبق دستور دين، در صورت نبودن آب ي

  م كرد.مّ، تيتوان به كمك خاكِ پاكبراي بدن، مي

سراغ مـوارد فتن بهوقتي اصل چيزي وجود دارد، ر     كاربرد
رود كه انسـان كار ميبه ثل در جاييدرست نيست. اين مَ مشابه

در مورد كسي يا چيزي، با وجود آنكه شـخص اصـلي وجـود 
  دارد، نزد كس ديگري برود تا مشكلش را حل كند.

  »مصطفي رحماندوست«

  بيه موشش

اي پر از طال، بر جاي گذاشت. چنـد مردي از دنيا رفت و جعبه
او را در خـواب  سالي از مرگش گذشته بود كه شبي فرزنـدش

در محلـي كـه  موش شده بود و كه صورتش مثلديد در حالي
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كـرد! گشـت و گريـه مياش قرار داشت، مثل موش ميجعبه
مرد  »گردي؟مي اي وبراي چه اينجا آمده«پسرش از او پرسيد: 

م دانهايم را اينجـا گذاشـته بـودم. نمـيي طالجعبه«گفت: 
  »آن را برداشته است؟ كسيچه

هـر «پدر گفـت:  »موش شده؟ چرا صورتت شبيه«پسر گفت:     
 صورت مـوش محشـوردر آخرت به دنبال مال باشد،كس كه به

شود و هر لحظه در حسرت و اضطراب است. از عاقبت مـن مي
  »ر و دنياپرستي را رها كن.برت بگيع

  حشرِ او بر صورتِ موشي بُود

  هر زمان از حسرتش، جوشي بُود

  رصورتش اين است، در من مي نِگَ

  پند گير و زر بيفكن، اي پسر!
  »منشابوالفضل هادي«
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  در صبح بهاري

سـر و صـدا و جيـغ و داد  در يك صبح بهاري، شاعري كـه از
حال رون رفت تا فكري بـهد، از خانه بيهايش كالفه شده بوبچه

گرماي هـوا  خود بكند. او به كوه و صحرا رفت. دلِ پر احساس
روي سنگي نشست. ناگهان احساس و الهام  اش كرده بود،خسته

به او هجوم آورد. با خودش گفـت:  عجيبي براي سرودن شعر
م در سكوت و آرامـش، توانها ميچه خوب! بعد از مدت آه،«

  »شعري بسرايم.

كاش نسيمي «و شروع كرد:  بعد دفترش را از جيبش درآورد    
هاي دفترش يكي ناگهان نسيمي وزيد و برگ »وزيد بر دلم!مي

باد، بـر  وزش«دفتر را محكم گرفت و نوشت:  يكي ورق خورد.
و  هم ريختناگاه باد، موهايش را به »اندوه انسان چه زيباست!
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ين گذاشت و چنـد را روي زم دفتر را از دستش جدا كرد. دفتر
ادامـه داشـت:  سنگ كوچك روي آن قرار داد. جوشش شعر،

ها را ندباد خشمگيني وزيد و دفتر و سنگت »تندباد، زندگي را!«
  از جا كند.

ها را نتوانسـت. اما سـنگقاپيد  اهر طور بود، دفتر را در هو    
توانست مقاومت كنـد. نمي جوشش شعر همچنان ادامه داشت و

زرگي را با زحمت غلتاند و روي دفتـر گذاشـت. رفت و سنگ ب
 او را تواند جلوي شـعر گفـتنهيچ چيز نمي مطمئن بود، ديگر

 گاه كـه توفـان خشـمآن«بگيرد. قلمش را برداشت و نوشت: 

نه از قلـم و نـه  »بوداي بعد، نه از دفتر خبري لحظه »...مردم
  شاعر محترم!

  »زادهفرهاد حسن«
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  ورزشكار مغرور

نـي، زد كه جز الفروزگاري بود. يك ورزشكار بو روزي بود،
مردم خسته شد و تصميم  زدناستعدادي نداشت. روزي از گول

و شـانس خـود را در جـاي  ديارش را ترك كند گرفت شهر و
ها بـه كشـور خـود پس از سال جو كند. وقتيوديگري جست

كـرد و هاي خيالي خود تعريـف ميمرتب از پيروزي برگشت،
قدر بلند پريدم كه از چشم مـردم ر لندن، من آند«گفت: مي

يد برويد و از مردم آنجـا توانباور نداريد، مي پنهان شدم. اگر
  »بپرسيد.

كار نيست، فكر كن اينجا اين نيازي به«يكي از حاضران گفت:     
  »قدر باال بپر كه ديگر ديده نشوي!است! آن لندن

  »محمد شمس«
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  ي مادون قرمزاشعه

دهد. هـر شـيء ميواره تشعشعات حرارتي بيرون بدن ما هم
عشعات دارند. تشعشـعات ما مثل اين نشريه نيز تش ديگر اطراف
دوربـين  نامنـد.مي »تشعشـعات مـادون قرمـز«حرارتي را 

 تواندتشعشعات حساس است و مي قرمز، به اينمخصوص مادون

ها عكس بگيرد. بعضي از دزدگيرها داراي دوربين مادون از آن
هـاي هايشـان، دوربيننگتف ز هستند. شكارچيان شب درقرم

هـا در بـه آن كننـد كـهابزار مادون قرمز نصـب مي داراي
  كند.در تاريكي كمك مي ي جانورانمشاهده

مي با هـم تفـاوت دارنـد. ك نقاط مختلف بدن ما از نظر دما    
هـاي عكس«هاي مـادون قرمـز، توانند با دسـتگاهپزشكان مي

  در معاينات استفاده كنند. هابدن ما تهيه كنند و از آناز  »حرارتي
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شديدي در مكزيك رخ داد و  يميالدي، زلزله 1985در سال     
هاي مخروبـه ماندنـد. سياري از مردم، زير آوار سـاختمانب

از وسـايل  هاي نجات براي يافتن افراد زنده زيـر آوار،گروه
  كردند.مي مخصوص مادون قرمز استفاده

  »و حسين ياسيني ده عندليبسپي«

  هاي شيرينجانوران آب

خويشاوند نزديك ماهي سالمون و ماهي آزاد     آالزلقماهي 
كوچك مثل ميگوهاي آب شيرين و  است. اين ماهي، از جانوران

آال در نـواحي زلقـ هايي ماهيكند. اندازهتغذيه مي هاكك
 هاي كوچـك، طـول ايـنهمختلف، متفاوت است. در درياچـ

 هاي بـزرگ،رسد اما در رودخانهمي مترسانتي 25ها به ماهي

  شان دو برابر باشد.ممكن است طول
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اي اسـت كـه در دو كفـه تنصدف قو، يـك نـرم    صدف قو
كند. ايـن هاي عميق و آرام، زندگي ميرودخانه ها ودرياچه

ريـز  اترّادن جريان آب از ميان صدفش، از ذجانور با عبور د
  كند.يژن موجود در آب استفاده ميو اكسغذا 

بهار كه زمان توليـد مثـل  در فصل    دار بزرگسمندر كاكل
است، كاكل بلند سمندر نر، براي جلب توجـه سـمندر مـاده، 

انور، به رنگ اين ج شود. همچنين پهلوهايتر ميرنگين بلندتر و
آيد. اين سمندر بزرگ از هاي سياه درمينارنجي روشن با خال

  متر طول دارد.سانتي 17 تا دُم،بيني 

طـول بـدن ايـن مـاهي، حـداكثر     تيغهماهي آبنوس سه
هاي مزرعه جوي ها ازمتر است. اين ماهي در انواع آبسانتي9

  ها، هـي رودخانشور دهانه اي نسبتًاـهو آبگيرهاي راكد تا آب
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  شود.هاو باتالق ساحلي يافت ميجخلي

  »مينانژاديقه ابراهيمي و مهرزاده صد«

  طبيعت خراسان رضوي

طبيعي زيـادي وجـود  هايدنيدر استان خراسان رضوي، دي
ي آهكـي، گرم، غارهـا هاي آبها چشمهآن تريندارد. مهم

هاي فرد گياهي و جـانوري، پديـدهآبشارها، انواع منحصر به
ي ي تنـدوره درگـز و درياچـهي حفاظت شدهكويري، منطقه

  بزنگان سرخس است.

 باغ احمد سبزوار، گاه حيات وحش حيدري نيشابور، شيرهپنا    

اي اُخِلمد چنـاران، ي صخرهجام، آبشار و ديوارهكشمير تربت
طبيعي  هاينيشابور هم از ديدنيرود باغسو و رَالت و آبشار قَكَ

  شوند.اين استان محسوب مي



 ٢١

ير طبيعي تحت حفاظـت گي بزنگان سرخس، تنها آبدرياچه    
  رضوي است.اناستان خراس

هاي ملـي از پارك ي تندوره درگز، يكيي حفاظت شدهمنطقه
است كه شهرت جهاني دارد و توجه گردشگران بسياري را  ايران

 را آمريكا يخليج فارس، اروپا و حتي قاره حاشيه از كشورهاي

  جلب كرده است. خود به

  »نيامهدي چوبينه و كورش اميري«

  آيا گياهان، بچه دارند؟

كنند كه به گياه جديد تبـديل مي اري از گياهان، دانه توليدبسي
كننـد. شوند، دانه توليـد مي رشود. گياهان گلدار اگر باروَمي

 رده مانندي را كه گياهان توليدهاي گَزنبورها دوست دارند ذره

ي كه يك زنبـور بـه اطـراف پـرواز كنند، بخورند. هنگاممي



 ٢٢

كنـد و ل ديگـر منتقـل ميرا از يك گل به گها كند، گردهمي
جا كردن بهبا جا ها مانند زنبورسازد. حشرهگياهان را بارور مي

كنند. كمك مي ري گياهاني يك گل به گل ديگر، به باروَردهگَ
  كنند.گياهان بارور شده، دانه توليد مي

ي عواملي را كه گيـاه اما همه توانند كوچك باشندها ميدانه    
تواند ، در خود دارند. يك بلوط كوچك ميدبراي رشد نياز دار

  متر، تبديل شود! 396يك درخت بلوط با ارتفاع بيش از  به

ها بايد از گياه دور شوند تا جـاي دانه    هاپراكنده شدن دانه
كافي براي رويش داشته باشند. هنگامي كـه جـانوري ميـوه 

گذرد و همراه مـدفوع هاي سخت از بدنش ميخورد، دانهمي
كنـد و  كند تا رشدافتد. مدفوع به دانه كمك ميبيرون مي آن

 ي خاردار و چسـبناكها پوستهجديد شود. برخي از دانهگياه 



 ٢٣

جاي جديـدي كـه چسبند و بـهمي ز جانورها به خَد. آندارن
  شوند.رود، منتقل ميجانور مي

  »رادمهرداد تهرانيان«

  ي طالييكلمه

  ها:بود با اين پاسخ »اسفند«كلمه ي طاليي ماه قبل، 

  ابرو، سيني، فندق، نقشه، دوغ.

ي طاليي اين ماه، پنج حرف دارد كه براي پيدا كردن آن كلمه
  ها پاسخ دهيد:ن پرسشبايد به اي

  يكي از غالت كه دو حرف دارد. .1

  مدارس. جوشوهاي پر جنبيكي از زنگ .2

  كنند.جا ميبهبا آن زغال داغ را در منقل جااي كه وسيله  3

  متضاد دور است. -4



 ٢٤

 كردنـد و آن راوشن ميدر قديم با استفاده از آن آتش ر -5

  كردند.ها پيدا ميدر جنگل

  چيستان

  در كالف هست، در قاف نيست!* 

  در الم هست، در ميم نيست!

  در غين هست، در عين نيست!

  غذاي ايراني كه صداي يك پرنده است.* 

  كند؟مي سرن چيست كه پاي كوه، خاك بهآ* 

  اين ورش چوبي، آن ورش چوبي* 

  وسطش يك طعام به چه خوبي!

  ت آيددسآن چيست كه از سنگ به* 

  خود سفيد است و ره سيه بپيمايد؟



 ٢٥

  چه باشد آنكه رنگِ نار دارد* 

  فرزند از مادر خود عار دارد

  همي گويد كه من سرخ و لطيفم

  وليكن مادرم صد خار دارد؟

  دهاي ماه اسفنپاسخ چيستان

  شيشه. سايه، جاي پا، شترمرغ، شمشير،

  شادخند

  :دوست دارد بـه بهشـت  چه كسي«معلم به شاگردانش گفت
جز يك نفر. معلم شان را باال بردند بهها دستبچه يهمه »برود؟

چون مـادرم «شاگرد:  »دستت را باال نبردي؟ چرا«به او گفت: 
  »جا نروم!هيچ ي اوگفته بدون اجازه

 ام خيلي تشنه«بودند. اولي: بيابان گم شده و تشنه دو نفر در  



 ٢٦

 »چـرا؟«دومـي:  »بيا از چيزهاي خوشمزه تعريف كـن. شده،

  »براي اينكه آب دهانم راه بيفتد.«اولي: 

 خُرد داري بـه مـن بـدهي؟ دوست عزيـزم، پـول«ولي: ا
خرد نـدارم،  نه، پول«دومي:  »خواهم سوار اتوبوس بشوم.مي

باشه! همان را بده، بـا  خوب،«اولي:  »م.فقط يك اسكناس دار
  »وم.رتاكسي مي

  :چون اين عكس «نيما:  »چرا به دوربين پشت كردي؟«عكاس
  »قهر هستم. فرستم كه با اورا براي كسي مي

 




