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  روز پرخبر

قـدر حـرف آن ديديم، ها راقتي همكالسيروز اول مدرسه و
دانستيم از كجا شروع كنـيم و چـه براي گفتن داشتيم كه نمي

هيجان سعي  ها با شور وسي اول صحبت كند. هر كدام از بچهك
ن اتفاق كرد صدايش را بلندتر كند و خبر مهمي كه در تابستامي

اد زد: يكي فريـ ها ندانند، اعالم كند.بيشتر بچه افتاده و شايد
پريد ديگري كه باال و پايين مي »خواهر بزرگ من ازدواج كرد!«

  »كوچولوي بامزه شدم!من صاحب داداش«گفت: 

ت، بـا صـدايي تر استر و منظمخواناماني كه از همه درس    
كنيد تا بفهميم چـه كسـي گفـت شلوغ ن«آرام اما محكم گفت: 

كوچولو دارد و خواهر چه كسي ازدواج كـرده! كمـي اشداد
ايد؟ من دنيا آمدهماهه بهبه قول مادرم مگر شما ششصبر كنيد! 
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كـالس  ترين فردپور كه شلوغسراج »هم خبرهاي خوب دارم!
 شـماي خبرها را بهجزئيات همه من«است، با صداي بلند گفت: 

ي هــم و شـكيبايگـويم! خـواهر زمـردي ازدواج كـرده مي
  »كوچولو دارد!داداش

خواهيد بدانيد خبر مي«آميز گفت: تپور با لحني شيطنسراج    
بـول شـده و خوب اماني چيست؟ برادر بزرگش در كنكـور ق

هايش را خواست حرفپور ميسراج »عمويش هم ازدواج كرده!
ي ها به او اجـازه نـداد بقيـهجيغ بچه ادامه دهد اما دست و

  .خبرهايش را بگويد

ن ميخكوب ها سر جايشاگرفتههمه مثل برق .شد باز سدرِ كال    
ها ايستاده بودند، چند نفري در بين نشستن شدند. بعضي از بچه

و چند نفر هم هنوز داشـتند حـرف و ايستادن سردرگم بودند 
  زدند.مي
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هاي رد و اشاره كرد كه بنشينيم. لباسمعلم به ما سالم كخانم    
پور شادي هميشگي در صورتش پيدا نبود. سراجمشكي بود و  او

معلم ندارد، بـا كنجكـاوي نمي خابود خبري در بارهكه معلوم 
خـانم گفـت:  »پوشيديد؟مشكي خانم اجازه، چرا لباس«گفت: 

  »پدرم چند روز پيش از دنيا رفت!«

همه ساكت شدند و كالس را غم بزرگي فـرا گرفـت. خـانم     
اش برگرداند و نگذارد را به چهره سعي كرد شادي لبخند زد و

هاي بچـه«سرازير شـود. او گفـت: از چشمانش  ي اشكقطره
بود اما به هر حال بايد  داشتنيدوست عزيزم! پدر من مهربان و

رفت. امروز كـه شـروع سـال ي افراد، پيش خدا ميمثل همه
ي درگذشتگان است، براي شادي روح او و همهجديد تحصيلي 

كنيم چـون او و با شادي درس را شروع مي تيمفرسصلوات مي
  »دوست داشت ديگران را هم شاد كند.هميشه شاد بود و 
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هاي خود معلم باعث شد ما دوباره به شيطنتاين صحبت خانم    
ها را كـه توانست بچهيم. چند دقيقه بعد، ديگر كسي نميبرگرد

ند. يگر بودند ساكت كيكد سرگرم تعريف از تابستان خود براي
هـم ، امروز براي ما روز پـر خبـري بـود! خانم«اماني گفت: 

انگيز درگذشت پـدر شـما! از خبرهاي شاديبخش و هم خبر غم
ديگـران  هر روز خبرهاي خوب بشنويم و براي خواهمخدا مي

با خوشـحالي  را درس اماني را تشويق كرديم و »تعريف كنيم.
  شروع كرديم.

  »قاصدك«

  درس شجاعت

  همراه بابايت

  در كربال بودي

  جنگيدبابا كه مي
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  ها بوديدر خيمه

  بابا حسينت را

  ديدياز دور مي

  از نيزه و دشمن

  نترسيدي اصالً

  از تو گرفتم من

  درس شجاعت را

  مان هستيدر قلب

  تا آخر دنيا

  »طيبه شاماني«

  آشتي

  چند روزي قهر بودم
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  باز با آقاي صابون

  چون كه توي چشم من رفت

  ابونهاي صيك كم از كف

  او كنار دستشويي

  كف، ماند اخموماند بي

  صورت زيباي من هم

  شد حسابي نوچ و بدبو

  مادرم وقتي كه فهميد

  كرد كلي داد و فرياد

  بعد با يك ليف آمد

  زود ما را آشتي داد
  »ليال خيامي«
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  پاييز

  پاييز خانه كرده

  كنجِ حياط و ايوان

  صد اسكناس رنگي

  پاشيده در خيابان

  يباهم برگ برگ و ز

  هم مهربان و خوشروست

  تا كتاب و دفترصد

  پشتي اوستدر كوله

  با شال و چكمه و كيف

  خوشحال و شاد و خندان

  پاييزهمراه خاله
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  روم دبستانمن مي

  پيراهنش گرفته

  بوي كالس اول

  اسم مرا نوشته

  توي كالس اول
  »سميه تورجي«

  آلودهشهرتميز، شهر

  شهري كه آلوده باشه

  اشهپر از دود و دوده ب

  هاشآن تو كوچهها ميموش

  گيرنجشن تولد مي

  هاشآن تو خونهسوسكا مي

  رنديگه از اونجا نمي



 
10

  موناما اگه ما همه

  شهر رو تميز نگه داريم

  ايرو تو كيسهزباله

  ها دمِ در بذاريمشب

  شونها همهها و موشسوسك

  رنجاهاي دوري مي به

  يا اينكه از گرسنگي

  نميردونه به دونه مي
  »جعفر ابراهيمي«

  آزموده را آزمودن خطاست

دارد كـه  (ص)هاي پيـامبراكرمين مثل اشاره به يكي از گفتها
ايـن  »شود.بار گزيده نمين از يك سوراخ، دومؤم«فرمودند: 



 
11

المثل شده است. وقتي در زبان عربي، ضرب (ص)ي پيامبرجمله
ده و آن كار را كـر كه قبالً انجام بدهدكاري را كسي بخواهد 
د و نتيجـه انـده است يا ديگران آن كـار را كردهشكست خور

  »آزموده را آزمودن خطاست!«گويند: اند، مينگرفته

  توكل آهوها

سال عازم حج شـدم. وقتـي ميـان يك«گويد: دلي ميصاحب
و پايش را بسته و آنجـا  مردي را ديدم كه دست بيابان رسيدم،

كه به منقار  آيد و ناني رااما كالغي از آسمان مي ،اندكردهرها 
گـذارد. دوبـاره كند و در دهـان مـرد ميمي تكهدارد، تكه

  ريزد.در دهان مرد مي آورد ورود، آب ميمي

  را پرسيدم. او گفت: عازم  رد رفتم. با تعجب حالشـنزديك م    
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يم سفر حج بودم كه دزدان اموالم را دزديدنـد و اينجـا رهـا
به درگاه خدا دعا كردم و از او كمك  اميد شدم،كردند. وقتي نا

خواستم. خدا هم اين كالغ را مأمور كرد كه بـرايم نـان و آب 
  بياورد.

هم راهي شديم. نزديك چاهي دست و پاي او را باز كردم و با    
اند و آمده و آهوها جمع شـده رسيديم. ديدم، آب تا سر چاه

سر چاه رفتيم خورند. وقتي ما را ديدند، فرار كردند. ما مي آب
اما آب به ته چاه رسيده بود! به درگاه خـدا رو  ،آب بخوريم تا

رساني به سر چاه مي خدايا! براي آهوها آب را«و گفتم:  كردم
 »يسمان بياوريم!ر كنيم، بايد سطل واما ما كه ركوع و سجود مي

  »ا به ما توكل كردند ولي شما نه.هآن«: ندايي آمد كه
  »منشابوالفضل هادي«
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  اول چاه را بكن!

كـه  »خسروگرد«نام تري سبزوار، روستايي است بهدر ده كيلوم
 555قديمي وجـود دارد و مربـوط بـه سـال در آن مناري 

تري سبزوار هم محل ديگري كيلومدر بيست قمري است.هجري
  است كه مناري در آن وجود ندارد. »راوزان«نام به

م گرفتند به خسـروگرد تصمي اي از اهالي راوزان،روزي عده    
ه خودشان بياورند. شب شد منار آنجا را بدزدند و به دِ بروند و

در تاريكي شب كنـار  ها راو صد رأس االغ با خود بردند و آن
ها بار كنند و بـه االغ هم چيدند تا منار را واژگون كنند و روي

  خودشان ببرند. محل زندگي

 اما ديد ،كار آنان شدي پيرمردي از اهالي خسروگرد متوجه    

ها كرد ها بجنگد. اين بود كه رو به آنتواند با آنتنه نميككه ي
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ايـد واهيد منار بدزديد، چاهش را كندهخشما كه مي«و گفت: 
ها گفتند: آن »مخفي كنيد؟ كه بعد از دزديدن، آن را توي چاه

  »ه را بكنيد، بعد منار را بدزديد.اول چا«پيرمرد گفت:  »نه.«

اهي عميق شدند. ها به ده خود برگشتند و مشغول كندن چآن    
يگر اهالي فكر كه د قدر آب از آن باال آمدچاه كنده شد و آن

  دزديدن منار را فراموش كردند.

براي انجام هر كاري، بايد اسـباب و لـوازم كـار را     كاربرد
شيد. اين مثـل، هنگـامي كرد و به عاقبت آن خوب اندي فراهم
شود كه كسي قصد دارد كاري را بدون برنامه و در ه مياستفاد

  نظر گرفتن شرايط و لوازم آن انجام دهد.

  هاي مشابه:المثلضرب

  آخور را ببند، بعد گاو را بدزد. اول* 

  آب را بپرس، بعد توي آن شنا كن. اول عمق* 
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  پاره نكن. گز نكرده،* 

  دزدد.چاه نكنده، منار را مي* 

شد. روي آجر يا سنگ ساخته مي ار بلند كه ازستوني بسي    منار
ها و مسـافران در دادند تا راهنماي كشتيآن چراغي قرار مي

اماكن مقـدس  شب باشد. بعضي از منارها را نزديك مساجد و
يكي از  گفتند. امروزه منارهاآن اذان مي ساختند و بر بااليمي

  آيند.حساب ميمعماري زيباي اسالمي به نمادهاي

  اندازه گرفتن، متر كردن.    گز كردن

  »مصطفي رحماندوست«

  پوستان مناطق استواييسخت

  انتيمتري دارد و ـس 45ن جانور، الكي ـاي      الكپشت خاردار
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شـيرين، حشـرات آبـزي و حتـي هاي آبها، خرچنگماهي
كنــد. نــام ايــن جــانور از مي پرنــدگان كوچــك را صــيد

رفتـه شـده اسـت. ايـن هاي خاردار روي الكش گبرآمدگي
ــه ــت در برك ــهها و روالكپش ــزي و دخان ــرقي، مرك هاي ش

  كند.زندگي مي شرقي آمريكاي شماليجنوب

تـرين الكپشـت بزرگ ايـن جـانور،    گيرالكپشت تمسـاح
 75شمالي است كه ممكن اسـت بـيش از شيرين آمريكايآب

شـت در كيلوگرم وزن داشته باشد. اين الكپ 90سانتيمتر طول و 
دارد، دراز  اي كـه جريـان كُنـدف گِلي درياچه يا رودخانهك

كند و مثل يـك ا الك شياردارش خود را استتار ميكشد و بمي
  رسد.نظر ميها و گياهان بهي سنگي در ميان علفتوده

  ك، باريك و ي كوچزبانه باز و الًـانش را كامـپشت دهـالك     
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زبانه مانند يك كرم اين  كند.دهانش را آشكار مي رنگ كفبي
ها و جانوران كوچك را ونها، حلزكند و توجه ماهيحركت مي

ها بـراي خـوردن ايـن طعمـه جلـو كند. وقتي آنميجلب 
 هـاي تيـز و بـزرگش راسـرعت آروارهروند، الكپشت بهمي

سمت باال جهـش الكپشت به بلعد. گاهيبندد و طعمه را ميمي
قاپد. الكپشـت مي دش شكار راماننالبقي با آرواره كند ومي

  گذارد.تخم مي 40تا  20ل تابستان، در اواي گير مادهتمساح

 هاي كوچكي كه تازه از تخمالكپشت    دارالكپشت با الك ميخ

تـري هاي بالغ، الك نرماند، در مقايسه با الكپشتبيرون آمده
چياني مانند حواصـيل، عقـاب و ها توسط شكاردارند. اكثر آن

ماننـد اطـراف هاي ميخشوند. زايدههاي بزرگ صيد ميماهي
كم بلند الكپشت، در دو سال اول تولدش كم الك اين نوع يبهل
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وجود و حفاظ بسيار خوبي براي جـانور بـهشوند مي و سخت
  آورند.مي

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  آغاز زندگي در زمين

داغ و جوشـان بـود.  ي سنگيي زمين در آغاز، يك تودهكره
سـرد شـد كـه  اياندازهسال گذشت تا سطح آن به  هاميليون

هزار 4نخستين جانداران ممكن است  زندگي در آن ميسر شود.
اما دانشـمندان تـا كنـون  ميليون سال پيش پديد آمده باشند

 هايي بيابند كه اين گفته را ثابت كند. نخستيناند فسيلنتوانسته

هاي ريز ميكروسكوپي مربوط ه، به باكتريهاي شناخته شدفسيل
هـا ميليون سـال پـيش در اقيانوس 3500حدود  شوند كهمي
  اند.زيستهمي
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يـايي و ها، عـروس درنخستين جانداران پر سلولي به كرم    
ها نرم و شُل و بـدون اند. بدن آنشقايق دريايي شباهت داشته

صـورت به هـايا صدف بود. در برخي نقـاط باكترياستخوان 
امي كـه هنگـ ر گرفتند.هاي حصير مانند در كنار هم قراورقه

هايي به هم انباشته شدند، كپه ها رويتعداد بسياري از اين ورقه
بــا گذشــت زمــان،  دند.ه شــســاخت »اســتروماتوليت«نــام 

  ل شدند.ها به فسيل تبدياستروماتوليت

گويند كـه دانشمندان مي    پديد آمدن جانداران گوناگون
 جانداران گوناگون از تغيير آرام يك گونه از جانداران به نوع

هاي ريـز سـلولي ها، تـكديگر پديد آمدند. نخستين باكتري
ول كشيد تـا نخسـتين جانـداران سال ط 2500بودند. بيش از 

  هايي متشكل از انبوه سلول پديد آمدند.تر با بدنبزرگ
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ه زنـدگي ا بـي جانداران تا روزگار مهمه    انقراض چيست؟
هـان نـابود و يـا گيا اي از جانورانادامه ندادند. گاهي گونه

 »انقـراض«مين ناپديد شده است. اين پديده، طور كامل از زبه

ليون سـال پـيش مي 600كم ها دستتريلوبيت است. براي مثال،
ها ميليون سال پيش نابود شدند. آن 240پديد آمدند و حدود 

چشم بودند و از نخستين جـانوراني از نخستين جانوران داراي 
شان صورت صدف سخت، از بدنني بهبودند كه يك اسكلت بيرو

  كرد. مي محافظت
  »رادمهرداد تهرانيان«

  تفاوت شكل منقار پرندگان

طوطي و اردك دقـت كنيـد، متوجـه  اگر از نزديك به منقار
كل منقـار ها بسيار متفاوت است. ششكل منقار آن شويد كهمي
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ها بستگي دارد. خوراك بسـياري از ان به نوع غذاي آنپرندگ
شود و منقارشـان نيـز ان به چند غذاي معين محدود ميپرندگ

  مطابق با آن، شكل گرفته است.

خميده و تيز دارند. ايـن  عقاب، كركس و شاهين، منقارهاي    
پرندگان گوشتخوار هستند و منقارشان براي پاره كردن گوشت و 

براي خوردن ميوه و شكستن دانه مناسب است.  منقار طوطي نيز
دهـد تخت و پهن دارد، به او امكـان مي منقار اردك كه شكلي

آب را صاف كرده و ذرات ريز غذا را از آن جدا كنـد. منقـار 
هـا ي برچيدن دانه و نوك زدن به ميوهمخروطيِ گنجشك برا

  ممكن را دارد. بهترين شكل
  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«
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  ي طالييلمهك

  ها:اسخبود با اين پ »شهادت«ي طاليي شهريور، پاسخ كلمه

  شام، هويج، اسب، دنبه، تر.

ها ماه، چهار حرف دارد. به ايـن پرسـشي طاليي اين كلمه    
  پاسخ دهيد:

  هاي برق و ظروف آشپزخانه كاربرد دارد.فلزي كه در سيم .1

ن در راه بينايـاشان شكسته، افراد مسـن و ناافرادي كه پاي .2
  كنند.رفتن، از آن استفاده مي

  هميشه كنار پارچ آب است. .3

  شهر ساري است. استان شمالي كشور كه مركز آن .4
  »ها را در شماره بعد بخوانيدپاسخ«
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  معما

  از هر حيوان، چندتا با خود به كشتي برد؟ (ع)حضرت موسي* 

 29د مـاه روز، چن 31روز دارند، بعضي  30ها بعضي از ماه* 

  روز دارد؟

را كـوك و سـاعتم  من ساعت هشت شب به رختخواب رفتم* 
از خواب  صبح زنگ بزند. وقتي با صداي زنگ ساعت 9كردم كه 

  بيدار شدم، چند ساعت خوابيده بودم؟

 500اي ريال خريد و دانـه 700اي مرغ را دانهشخصي تخم* 

ممكن  انجام ميليونر شد! چطور چنين چيزيريال فروخت و سر
  است؟

ي چه رنگي است كه حرف اولش را بـرداريم، نـام حيـوان* 
  شود؟مي
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ها و ها و شهرهايي دارد بي خانه! جنگلآن چيست كه استان* 
  مراتع دارد بي درخت! دريا و درياچه دارد بي آب؟

  وقت خنده

  :كارمنـد:  »ه زندگي پس از مرگ اعتقـاد داريـد؟ب«رئيس
براي شـركت  وقتي امروز صبحخوب است چون «رئيس:  »بله!«

و بـه ي پدرتان اداره را ترك كرديـد، ادر مراسم تشييع جنازه
  »اينجا آمد تا شما را ببيند.

  :چون من «پسر:  »گيري؟ي صفر ميتو چرا هميشه نمره«پدر
شاگردهاي «پسر: » چه ربطي دارد؟«پدر:  »نشينم.مي تهِ كالس

اي جز صفر نمره ديگر شود،كالس ما زيادند، وقتي نوبت من مي
  »ماند.نمي

  آموز به كتابخانه رفت تا كتابش را پس بدهد. كتابدار دانش  
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شخصيت زيـاد «: آموزدانش »كتاب چطور بود؟«پرسيد:  از او
تلفن پس دفتـر« كتابدار: »داستان و محتوا نداشت. داشت ولي

  »من دست تو بوده!

  :يخ «آموزگار:  »يخ!«سعيد:  »يك موجود نام ببر.«آموزگار
: يـخ نويسندجا ميهمه بله! چون«سعيد:  »كه موجود نيست؟!

  »موجود است!

 دفعه بچه گفـت: خواند كه يكمي اش الالييمادر براي بچه
  »خواهم بخوابم.شود ساكت بشوي، ميجان! ميمامان«

  روزي مردي با ماشينش به سر كار رفت. بعد از رفتن او زنش
د. اخبار اعالم كرد، يك ماشين با سرعت زياد راديو را روشن كر

در جهت مخالف در حال حركت است! زن فوري بـه شـوهرش 
 زنگ زد كه مراقب خودت باش. يك ماشين با سرعت زياد دارد
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گويند! يكي نيست، زن! دروغ مي«آيد. مرد گفت: برعكس مي
  »آيند!ها دارند برعكس ميي ماشينهمه

  پاسخ معما

 علق به حضرت نوح بود نه حضرت موسي.هيچ، كشتي مت  

 روز را دارند. 29هاي سال، حد اقل تمام ماه  

 را تشخيص بدهد پس بـه تواند شب و روز ساعت كوكي نمي
  شب بوده. 9زند كه ساعت كه برسد، زنگ مي 9اولين ساعت 

 پي، بخشي از درهاي پيدا ميلياردر بود اما بر اثر زياناو ابت
  ز دست داد و ميليونر شد.اش را ادارايي

 .رنگ سبز  

 .نقشه 




