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  رودخانه را نجات داديم!

اش كـه سـاكن خرمشـهر عموي بابا و خانوادهكامران پسر آقا
 تعطيالت پيش ما آمدنـد. هستند، چند روز پيش براي گذراندن

ن، ناهـار را به همراه ميهمانا روز جمعه به پيشنهاد برادر بزرگم
و هاي اطراف شهر خورديم. هوا عالي بود كنار يكي از رودخانه

آقا كـامران تـا توانسـتيم از  هاياز گرما نبود. ما و بچه خبري
كرديم و با سـر و  و آب و هواي خوب لذت برديم، بازي طبيعت

  صداي فراوان دنبال هم دويديم.

كرديم، چشمم به چند طور كه با شور و هيجان بازي ميهمان    
 و آقا افتاد كه سرگرم جمع كردن زباله بودند. ايـن كـار خانم

كنـد، اله جمـع ميبيني كسي كه زباما وقتي مي عجيبي نيست
تعجـب  حتمـاً ،هم براي تفريح كنار رودخانـه آمـدهخودش 
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بـزرگ  كيسةدست، هر كدام يك كني! آن افراد دستكش بهمي
و  هاپشـت سـنگ همه جا حتي ،در دست داشتند و با دقت تمام

هـاي آب، كردنـد و قوطيوجو ميها را جسـتداخل چالـه
مانـده را جمـع و سـاير اشـياي باقي مصرف بارهاي يكظرف
  كردند.مي

حركـت برايم عجيب بود كه چند دقيقه بي قدراين صحنه آن    
دفعه با صداي بقيـه كردم. يكمي ايستاده بودم و آنان را تماشا

ها رفـتم و از سراغ بچهشتند، به خودم آمدم. بهگكه دنبالم مي
ها از سوي افرادي هشاهد جمع كردن زبالآنان خواستم بيايند و 

طرف ما آمد ها بهوران شهرداري باشند. يكي از خانماز مأم غير
  و با مهرباني حال ما را پرسيد.

  خانم  »ايد؟شما هم براي تفريح به اينجا آمده«خواهرم گفت:      
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 »كنيم؟خواهيد بپرسيد چرا زباله جمع مـيمي بله، حتماً«گفت: 

م! طبيعت متعلق هاي خوبهبچ«تأييد ما نشد و گفت:  خانم منتظر
  »م است و همه مسئول حفظ آن هستيم.ي مردبه من، شما و همه

اگر «ه انداخت و افزود: هاي جمع شداو سپس نگاهي به زباله    
هايشان را كنـار رودخانـه ي غذا و زبالهباقي ماندهكساني كه

يست بودند، الزم نبود ما اند، از ابتدا به فكر حفظ محيط زريخته
ي خود را انجـام ها وظيفهار را انجام دهيم اما حاال كه آنكاين

 روز طبيعت را از شراند، ما نبايد بي تفاوت بنشينيم. اگر امنداده

زودي شـاهد نـابودي اي نجـات نـدهيم، بـهدشمنان زبالـه
  »ها و طبيعت خواهيم بود.جنگل ها،رودخانه

مقدار زيادي زباله جمع كرده بـود، بـه مـا آقايي كه او هم     
عنوان همسـر آن خـانم شد و پس از معرفي خـود بـه نزديك
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مهربان، از ما خواست به آب رودخانه نگاه كنيم. سـپس گفـت: 
اما جايي ست االل رودخانه بسيار ز دوستان خوب من! آب اين«

ه آلود و پر از زباله شده است. بگل ايم، آبكه ما و شما ايستاده
انه ؟ من اطمينان دارم كساني كه رودخاين، كار كيستنظر شما 

اند كه كشور مـا و اند، باور نكردهرا به اين حال و روز انداخته
هستند. ايـن  روروبهبسياري از مناطق جهان با مشكل جدي آب 

ي طبيعت متعلق به شما و نسل آينده است پـس رودخانه و همه
  »از آن نگهداري كنيد. بايد

براي آنان گفتـيم كـه چـه  ترها برگشتيم ووقتي پيش بزرگ    
 هاها و ما بچه، آقا كامران و بابا همراه مامانديديم و چه شنيديم

 عجمكار شديم و فقط در يك ساعت، انبوهي از زباله را بهدست 
اي نجات داديم. سـپس زباله كرديم و رودخانه را از شر دشمنان
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شـيريني دسـتپخت مامـان را  با ها را شستيم و چايهمه دست
  خورديم.

  »اصدكق«

  مثل شاليزار

  هايم در بلوچستان گذشتلحظه

  مثل يك پرواز آبي، مثل كوچ

  باز بايد رفت از پيش شما

  هاي خوب و شيرين بلوچبچه

  هاتان، لطف باران شمالخنده

  هاتان، طعم خرماي جنوبلهجه

  ي شعري زاللتان، سرچشمهچشم

  ي از كار خوباتان، مجموعهدست

  روميگرچه من امروز از اينجا م
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  خبرگردم اينجا بيمي باز بر

  تا كه بنشينيم با هم در كالس

  رپَكَمشق بنويسيم، با هم در 

  رويمباز هم از نخل باال مي

  پاشيم در خاك كويربذر مي

  دهيمها را حكم شكفتن ميدانه

  كنيم از آب، سيرها را ميخوشه

  ز زير سنگآوريم اچشمه را مي

  دهيم از پشت كوهابر را هُل مي

  هاي رنگ رنگغنچه درويَبتا 

  هاي با شكوهتا برآيد نخل

  اين، شروع خوب فرداي شماست

  ي شعر من استاين، شروع تازه
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  دانم كه فرداهايتانخوب مي

  مثل شاليزار، سبز و روشن است
  »افشين عالء«

  ي موتورسوارمورچه

  بابام به روي موتور

  خُرد و خستهنشسته 

  يه مورچه هم رو پايِ

  باباي من نشسته

  ي كوچولواين مورچه

  خواد چه كاري كنه؟مي

  خواد كهشايد دلش مي

  موتورسواري كنه!

  گه با خندهبابام مي
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  ي كوچولواي مورچه

  خواي موتور سوار شي؟مي

  ات كو؟كاله ايمني
  »ايرودابه حمزه«

  ي نيماخانه

  پيچ و پيچ و پيچ

  و كوه رود و راه

  رود، پرسرود

  كوه، باشكوه

  آسمان پر از

  رقصِ ابر و مه

  هاي آب،چشمه

  ...ده  هايكوچه
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  پا به پاي ما

  رود ماخوال

  ها كجاستبچه

  ي نيما؟خانه

  تق و تق و تق

  خانه خاموش است

  ي نيما،خانه

  در دل يوش است

لده كه در شهرسـتان نـور و ب رود ماخوال: رودي در مسير يوش
  واقع است.

 يما: علي اسفندياري مشهور به نيما يوشيج، شـاعر و بنيانگـذارن

  فارسي. شعر نو

  يوشيج،  ور كه نيماـي در شهرستان نـايي كوهستانـيوش: روست
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  در آنجا گذرانده است. اش راكودكي و نوجواني
  »اسدا... شعباني«

  ميهماني زير تيغ

خواست، سر مجرمي را از بدنش جدا كنـد. مجـرم پادشاه مي
دهم، قسم مـياي پادشاه! تو را به خدا و پيغمبرش (ص) «ت: گف

ي آب به من بدهيد كه اينكه مرا مجازات كنيد، يك كاسه قبل از
هر كاري خواسـتيد  ام! بعد از اينكه آب را نوشيدم،بسيار تشنه

  »بكنيد.

 »اينكه قسـم داد، بـه او آب بدهيـد. خاطربه«پادشاه گفت:     

ات را خداوند بركت زنـدگي«گفت:  ا خورد،مجرم وقتي آب ر
ي اي پادشاه! با همين يـك كاسـه«اد: ادامه د سپس »زياد كند.
داري اين است كه ن تو بودم. اكنون اگر رسم ميهمانآب، ميهما
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امـا اگـر رسـم  ،بكشند، مرا بكـش ميهمان را بعد از ميهماني
  »ت، مرا ببخش تا بتوانم توبه كنم.گونه نيساين داريميهمان

يـد گويي. ميهمان حرمـت دارد و باراست مي«پادشاه گفت:     
ين به بخشم! برو توبه كن كه از احرمتش را حفظ كرد. تو را مي
  »بعد ديگر مرتكب جرمي نشوي.

  »منشابوالفضل هادي«

  ي عسلاشتباه در كوزه

گويند مردي سندي در دست داشت كه الزم بـود بـه تأييـد مي
ي مرد طمعكاري بود و زگار، قاضقاضي شهر برسد. از قضاي رو

ه زد. مـرد بيچـاركاري نمـي به هيچ دست گرفت،تا رشوه نمي
عنوان رشوه به قاضي بدهـد، هرچه فكر كرد كه چه چيزي را به

  اضي ـكرش نرسيد. اين بود كه تصميم گرفت با قـهيچ چيز به ف
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  طمعكار مثل خود او با حيله و نيرنگ برخورد كند.

پر از گِل و الي كرد و بـه رداشت و داخل آن را ب ايهزوكاو     
ي يك بند انگشت، باالي كوزه عسل ريخت. سند و كـوزه اندازه

ي عسل همين كه كوزه را برداشت و نزد قاضي شهر رفت. قاضي
سرعت خوبي و بهه سند را تأييد كرد و كار مرد بهرا ديد، شادمان

  انجام شد.

د كه كوزه پـر از عسـل متوجه شچند روزي گذشت و قاضي     
فرستاد و پيغام داد  ي مردبه همين دليل، كسي را به خانه ،نيست

مـرد بـه  »بياور كه در آن اشتباهي شـده اسـت.سند را «كه: 
به قاضي سالم مرا برسـان و بگـو كـه «ي قاضي گفت: فرستاده

  »ي عسل است!در كوزه اشتباه در سند نيست،

  ب ـريـشود كه براي فگفته مي خر به كسيـثل با تمسـاين م     
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ي اب و برنامهريزي كرده باشد و طبق حساب و كتبرنامه ديگران
ي كار، به ضرر خودش تمـام خود، كاري را انجام دهد كه نتيجه

طبـق ميـل و  به قول معروف، رودسـت بخـورد و كـار شود و
  اش پيش نرود.خواسته

  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«

  سد چيست؟

 كند. با بسـتن سـد،انعي است كه جريان آب را مهار ميسد، م

ي آب شود كه از آن براي ذخيرهياي مصنوعي ايجاد مدرياچه
 وگيريلجهاي ديگري هم دارد مثل كنيم. سد فايدهاستفاده مي

  از سيل، تأمين آب براي كشاورزي در مناطق خشك و توليد برق.

اند. مصريان بيش سد سازي كرده هاي قديمها از زمانانسان    
رفت فنـاوري و بـا پيشـ اند.سال پيش، سـد سـاخته 4500 از
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تري ساخته شـده اسـت. تر و مستحكممهندسي، سدهاي بزرگ
ي طبيعت را ناديده ر ساخت سد، بعضي از قوانين اوليهانسان د

وسيع به نام  مثال، در مسير تمام سدها مناطقي گرفته است. براي
ز درخت است و ماننـد وجود دارد كه پوشيده ا »مناطق آبكش«

اطق هنگام بارندگي، آب را جـذب كنند. اين مناسفنج عمل مي
  دهند.به رودهاي مجاور پس مي كنند و بعد به تدريج آن رامي

ي درختان، خـاك را ريشه با قطع درختان اطراف سد، ديگر    
الي بـه وخاك نرم با ورود به رودخانه، گل كند و ايننمي حفظ
كند. آن را مسدود مي آورد كه مخزن سد را انباشته ومي وجود

سد در ذخيره سـازي آب طبيعي است كه به اين ترتيب، قابليت 
 »مـادر رود«شود. بسـياري از قبايـل، جنگـل را بسيار كم مي

  اي قديم هم معتقد بودند جنگل، خودش ـدانند و مردم و علممي
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  يك سد عظيم است.
  »ليب و حسين ياسينيسپيده عند«

  با جانوران آشنا شويد

كنند ها از آب دوري ميبسياري از ميمون    ميمون مرداب آلن
الق آلن هاي باتها از آب هراس دارند اما ميمونو بعضي از آن

هايشـان ها حتي با دستشوند. آنبدون ناراحتي وارد آب مي
خرچنگ و حلزون، ماهي،  ها را براي گرفتنهاي كدر و گِلآب

حال، غذاي اصلي اين جانوران كنند. با اين مي جووكرم جست
  هاي جوان و انواع گياهان است.هاي نرم، برگستهها، هميوه

وايي غـرب و هاي استها در مناطق باتالقي، جنگلاين ميمون    
 50ه طـول اي قوي بـجثه هاكنند. آنمركز آفريقا زندگي مي

ها در مقايسه با ه همان بلندي دارند. آنب سانتيمتر و دُمي تقريباً
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كوتاهي دارند. نوزاد اين  نسبتاًها و پاهاي ها، دستميمون بيشتر
  شود.جانور تا سه ماه از مادر جدا نمي

آمريكاي شمالي به غيـر از  نقاط اين مارها در تمام    مار گارتر
سـه  ها معمـوالًشوند. آنمي ها و صحراهاي خشك يافتبيابان

هـا در قسـمت شان دارند كه يكي از آنر سفيد روي پوستنوا
ولـي  ،امتداد پهلوها قرار دارد شان و دوتاي ديگر درباالي بدن

  ها بسيار متنوع است.غير از اين ويژگي، رنگ و طرح آن به

هـا و كننـد و در مردابرشـد مي رمت 2/1 مارهاي گارتر تا    
چكي مانند سمندرها، ات كودنبال موجودزارهاي مرطوب بهبوته

ها گردند. آنها و حشرات ميها، كرمها، ماهيها، وزغقورباغه
هاي سـردتر ولي در قسمت در مناطق جنوبي، تمام سال فعالند

غارها دور هم جمع  ها ومالي براي خواب زمستاني در سوراخش
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آينـد و مار در شكم مادر از تخم بيـرون ميشوند. نوزادان مي
  شوند.اي كوچك و كامل متولد ميورت مارهصبه

بر  ي نر،پرهاي سياه روي صورت پرنده    ي ريشدار نيزارپرنده
بيشتر به سبيل شبيهند تا بـه  ها داده شده،خالف نامي كه به آن

ز ني سراسر اروپا و ا هاي پوشيدهاين پرندگان در مرداب ريش.
گـذارد. ي ماده، پنج تا هفت تخم ميشوند. پرندهآسيا يافت مي

ها روز به آن 12از تخم، والدين تا  هاپس از بيرون آمدن جوجه
  دهند.غذا مي

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  صحبت با يكديگر

 توانيد با استفاده از تلفن بـامي راحتيوقتي در خانه هستيد، به

  نيد يا وقتي كند صحبت كتان كه در جايي دور زندگي ميدوست



 
19

ي بـارش توانيد لحظهآساني ميكنيد، بهرا روشن ميتلويزيون 
ن كـردن راديـو بـا روشـ در يك كشور ديگر را ببينيـد. برف
و راديـو اخبـار  توانيد موسيقي گوش كنيد. تلفن، تلويزيونمي

  آورند.تان ميجهان به خانه مختلف را از سراسر

 تي ما از تماشاي مسابقات جهاني المپيك لذهمه    ارسال عالئم
 طور زنده،توانند بهتلويزيون مي ها نفر از طريقبريم. ميليونمي

كار، مهندسـان تلويزيـون براي اين اين مسابقات را تماشا كنند.
لويزيوني به سراسر هاي تم صدا و تصوير را از طريق دوربينعالئ

  كنند.جهان ارسال مي

 .شـودمي تبـديل زيون به عالئم الكتريكـيابتدا تصوير تلوي. 1

 دهد. اين عالئم از طريـقكار را انجام ميدوربين تلويزيون اين

  شود.هدايت مي يك رشته سيم به ديش ماهواره
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كي را به عالئم راديويي تبـديل ديش ماهواره، عالئم الكتري .2
رتفاع زيـاد در اي كه در اها را به ماهوارهآن كند و مجدداًمي

  فرستد.كند، ميمدار زمين گردش مي

ي ديگـري در به ديش مـاهواره ماهواره عالئم راديويي را .3
فرسـتد. سـپس ايـن عالئـم وارد دسـتگاه سوي ديگر دنيا مي

  شود.مي تلويزيون

يي ي نزديك ايستگاه تلويزيون، عالئـم راديـوآنتن گيرنده. 4
  كند.قدرتمند را در سراسر كشور پخش مي

كند ريافت ميشما، عالئم راديويي را دآنتن هوايي تلويزيون  .5
به عالئم صوتي و تصويري تبديل و تلويزيون شما نيز اين عالئم را 

  كند.مي

  »مجيد عميق«
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  اطالعات خوراكي

سـت. از كار رفته اعسل به ي شفا براي قرآن ودر قرآن واژه* 
فا دهنـده، يكـي دو ش بر شما باد«پيامبر (ص) نقل شده است: 

  »قرآن و ديگري عسل.

خـيس كنيـد و آب آن را دور  يژه نخود رااگر حبوبات به و* 
  شود.موجب نفخ نمي بريزيد،

شيريني، ترشي و تلخي را ي شوري، ي انسان، چهار مزهذائقه* 
ي نزديكي دارند ها تنها با شوري رابطهكند. دنداناحساس مي

  ي ديگر، دشمن دندان هستند.و سه مزه

كـروب هـزار مي 100در هر قطره بزاق (آب دهان)، حدود * 
هـا در برابـر آن تواند محيط دهان راكه نمك مي وجود دارد

  عفوني كند.ضد
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دليل تركيب خاصـي كـه به دانشمندان معتقدند سس مايونز* 
همچنين باعـث  سمي خطرناك براي كبد است. اين سس دارد،

  و يكي از علل اصلي جوش صورت است. شودصدمه به پوست مي

شود. چسبندگي پفـك بـه مي مصرف پفك باعث بي اشتهايي* 
  شود.بار مسواك زدن هم تميز نميبا هفت هادندان

بهترين سس طبيعي، مخلوطي از آبليموي تازه و روغن زيتون * 
  است.

سانديس، نوشابه، بيسكوييت و كيك، همه با قندهاي مصنوعي * 
و دشـمن از قند معمولي  ترنند ساخارين كه هزار برابر شيرينما

  ند.شوساخته ميكبد و كليه است، 

  روغن زيتون است.  بهترين روغن گياهي، روغن كنجد و* 

  دار است مانند نان سنگك.هاي سبوسنان بهترين نان،* 
  »ناصر نثار«
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  پاسخ را زود پيدا كن!

  هميشه روي يك پا-

  ايستاده يك جا تنها

  ها با نور ايشونشب

  ي ماروشنه كوچه

  هدون دونرشته به رشته، -

  نهموي سرش فراوو

  دُمش دراز و باريكه

  جاروي دندونامونه

  توي اتاق منه-

  از چوب و از آهنه

  توش پر جالباسي
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  ي پيراهنهخونه

  رنگ و وارنگ يا ساده-

  گاهي تو دست باده

  هميشه پشت شيشه

  رقصه، خيلي شاده!مي

  يه باغ سبز و گلدار-

  نشسته روي ديوار

  ديوار باغِ چوبه

  خيلي قشنگ و خوبه

  هداغه تنش هميش-

  توي دلش آتيشه

  هر جا باشي، زمستون

  »پاسخ را در ماه بعد بخوانيد«          شهبدون اون نمي
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  طنز شيرين

 انـداخت،كه هر روز سر ناهار دعـوا راه مي مرد بد اخالقي 

ي دعوا كردن بود. زنش تـا او اخم كرده وارد خانه شد و آماده
 »كـرد.سر ناهار دعوا نخواهي  مطمئنم كه امروز«را ديد گفت: 

زن جواب  »از كجا چنين اطميناني داري؟«يد: مرد با حيرت پرس
  »ام.اينجا كه امروز ناهار درست نكردهاز «داد: 

 چرا روي « خانه پرسيد:در شب جشن تولد، ميهمان از صاحب
نكـه امشـب براي اي«خانه: صاحب »ايد؟تُنگ ماهي پتو انداخته

ي بدي از ايـن هخواهم ماهي خاطرخوراك ماهي داريم و نمي
  »شب داشته باشد!

 ي مهمـي در چـه واقعـه 1802در سال «ان پرسيد: معلم زب
شـاگرد:  »يات آن كشور تأثير گذاشت؟فرانسه رخ داد كه در ادب
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ي بزرگ فرانسـوي ويكتور هوگو، شاعر و نويسنده در آن سال«
چه  1805نم در سال بسيار عالي! حاال بگو ببي«معلم:  »متولد شد.

ويكتور هوگـو سـه «ب داد: شاگرد بالفاصله جوا »قي افتاد؟اتفا
  »ساله شد.

چهار سـال « ايرج: »چند سال داري؟«ي از ايرج پرسيد: خانم-
 »برادرت چند سـال دارد؟«خانم:  »تر از برادرم هستم.كوچك

مادرت چنـد «خانم: « ست.تر از مادرم اسال كوچك 20«ايرج: 
سن خود  وقتكه مادر هيچ مسئله همين است«رج: اي »سال دارد؟

  »را به ما نگفته است.

  هاي تيرپاسخ چيستان

 دوچرخه، عينك، فرش، استخر، ستاره.




