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  شيم!به فكر هموطنان با

براي شام دعوت كرده بود. ي فاميل را رؤيا همهجمعه، خالهشب
كنند. وقتي ما رسيديم، در آپارتمان زندگي مي خاله يخانواده

خانه! ميهمـان سـالم صـاحب«در آپارتمان باز بود. بابا گفت: 
بفرماييـد، «فرخ شـوهرخاله گفـت: عمو »خواهيد؟جديد مي

هـايش را ه داشـت كفشبرادركوچولو ك »قدمتان روي چشم!
مـو هايمان را روي چشـم عبابا! اگر ما قدم«فت: آورد گدرمي

  »گيرد!بگذاريم كه چشمش درد مي

در ورودي  طرفي ميهمانان را بهي ما همهصداي بلند خنده    
كرد حـرف بـدي كوچولو كه فكر ميآپارتمان كشاند. داداش
پسـرم! «گفت:  ادر مامان پنهان كرد. بابازده، خودش را زير چ

  مثل ـالربـشم كسي گذاشتن، يك ضناراحت نشو، قدم روي چ
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  »آمديد!تان خوشحاليم و خوشآمدن است يعني از

چـه «رتمان شديم و نشستيم، بابا گفـت: وقتي همه وارد آپا    
اضران تعجب كردند. سينا ي حهمه »كسي قبل از ما آمده بود؟

بابا گفـت:  »چطور؟ !بودمرين نفر من آخ«رضا گفت: پسر دايي
رات خوب، در براي نفـ«سينا گفت:  »!در را باز گذاشته بودي«

وسـايل پسر گلم! «مامان گفت:  »بعدي كه شما بوديد، باز بود.
شـود، رتمان روشن است و وقتي در باز ميداخل آپا كنندهگرم

 بايد باز هم وسايل گرمازا رود وسرعت بيرون ميهرم بهواي گ

  »د.نا گرم كنهواي سرد شده ر

 دخترم كـامالًحرف «بزرگ صدايش را صاف كرد و گفت: اباب    

مشـترك  آپارتمـان ساكنان بين گاز و موتورخانه ،درست است
پردازند. حاال اگـر يـك ي آن را هم همگي بايد باست و هزينه
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 گـاز بـاز بمانـد، ي خانهو در و پنجرهد تي كندقخانواده بي

ي بيشـتري ي واحدها بايد هزينهو همه شوديشتري مصرف ميب
  »كنيم.ما به همسايگان خود بد مي بدهند. به اين ترتيب،

مصرف «طور تكميل كرد: بزرگ را اينبزرگ صحبت باباامانم    
ي در حـق ي گاز، نـه تنهـا كـار بـدبيهوده و بيش از اندازه

 ي مردم است زيرا هنوز در كشور ماهمسايگان بلكه در حق همه

ها را بـا انمند نيستند و زمستهستند كه از گاز بهره روستاهايي
مادربزرگ تمام نشـده  هنوز حرف »گذارند.مي سرسختي پشت

ها را هاي اتاقو پنجره ي درهاترهاي فاميل، همهبود كه كوچك
  بستند.

  »قاصدك«
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  جشن تكليف

  اون روز كه جشن تكليف

  پا شدتو مدرسه به

  در دل كوچك من

  شد به پاري و شَشور 

  گفتم با ياد خدا

  گيرم هميشهانس مي

  دلم با ياد خدا

  شهراحت و آروم مي

  وقتي كه بانگ اذان

  پيچه تو شهر مامي

  ايستممن به نماز مي
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  زنم با خداحرف مي

  با اون خدا كه مهربون و پاكه

  خالق اين زمين و آب و خاكه

  با اون خدا كه همتايي نداره

  بارهابر سياه به لطف اون مي
  »دهكرديهري طهماسبيم«

  الال بخوان!

  امروز مادرم داشت

  كار توي بازارصد

  خواهرت را«او گفت: 

  »دارساعتي نگهيك

  آبجيِ كوچك من
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  خوابيد روي پايم

  مثل مامان«او گفت: 

  »الال بخوان برايم!

  خواندم براي او، من

  دوتا كتاب قصه

  تا اينكه خواهرم را

  بردم به خواب قصه

  حس غرور دارم

  باسواد هستمچون 

  از اينكه باسوادم

  خوشحال و شاد هستم
  »پيوند فرهادي«
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  هايهاي

  هايلي، هايلي، ليلي

  گريه كنيم، واي، واي

  گريه چرا؟

  چون كه رفيق ناز من مريضه

  ها مريضهدوست تمام بچه

  دست و بالش شكسته

  ي سبز پارسالش شكستهشاخه

  وايگريه كنيم، مريض شده، واي

  هايد، هايدرخت نازنيني بو

  شدبا باد كه هم بازي مي

  شدي نازي ميخواننده
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  شدهم بازيِ نسيم مي

  شدسازِ بدون سيم مي

  اي داشت، صفايي داشتسايه

  دور و برش، چه جايي داشت

  آهاي درخت مهربان

  نرو، تو شهر ما بمان

  خوريباد كه بياد، تاب مي

  خوريباران بياد، آب مي
  »مصطفي رحماندوست«

  تا دورويي از دوستي

 هـاي آنو ارتباط صميمانه ها با هم دوست بودنددو نفر، مدت

كي از بزرگان رفتند. او ي زد مردم شده بود. روزي خدمتزبان
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هـا رو كـرد و دوستي آن دو را شنيده بود، به آني كه آوازه
گفتنـد:  »قت است كه شما با هم دوست هسـتيد؟چند و«گفت: 

آيا در اين مدت، «فكرانه پرسيد: او مت »هاي زيادي است.سال«
يكديگر را  هرگز! ما«گفتند:  »ميان شما پيش آمده است؟ نزاعي

  »داريم.بسيار دوست مي

كاري انجام دهد كه خالف  آيا شده كه يكي از شما،«او گفت:     
بله، گـاه چنـين «گفتند:  »ميل ديگري باشد و او ناراحت شود؟

 را از رويراحتي خـود نـا پس حتماً«گفت:  »پيش آمده است.

پس شـما تـا «مرد گفت:  »بله.«ند: گفت »كرديد.بيان نمي ترس
زيرا دوست  ،ايدورويي با يكديگر همنشين بودهكنون با نفاق و د

طـرف مقابـل را بـه او و عيـب  واقعي بايد مانند آينه باشـد
  »يادآوري كند.

  »منشابوالفضل هادي«
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  الو، شما؟!

شي تلفـن را بـردار، جان! گوشتهفر«مادر از آشپزخانه گفت: 
سالم «يك نفر گفت:  فرشته گوشي را برداشت. »دستم بند است!

جواب بدهد يا نه  فرشته مانده بود »زهرا!جان! منم خالهفرشته
حرف زده، عصباني  زهرافهميد كه او با خالهمي چون اگر مادر

  شد.مي

كـي «شت و روي مبل نشست. مادر پرسـيد: او گوشي را گذا    
اره زنگ فرشته تا آمد جواب بدهد، دوب »چرا حرف نزدي؟ ؟بود

به اتاق خـودش  صدا درآمد. فوري گوشي را برداشت وتلفن به
هايش و بچه بيش از دو سال بود كه همراه شوهر زهراخالهبرد. 

جان، فرشته«زهرا گفت: كرد. خالهدر كشور بحرين زندگي مي
  ي و داداش محمدت، همه علدرت، داداشـت، پـخوبي؟ مامان
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  »خوبند؟

سالم خاله! چه عجب! «داد:  فرشته با شادي اما آهسته جواب    
خاله گفت:  »م قهر بوديد، چي شد كه زنگ زديد؟با مادر شما كه

 ترسيدم مامان تو كه آبجيدلم خيلي براتون تنگ شده اما مي«

خـواهم بـا صباني بشود. از قهر خسـته شـدم! مين است، عم
  »ت آشتي كنم!مامان

بـه مـن گفـت ديشب خواب مادرم را ديدم. او «خاله گفت:     
كني وگرنه من آرامش نخـواهم يا آشتي روهمين امروز بايد با 

تـا آمـد حرفـي  ي خاله بلند شد. فرشتهصداي گريه »داشت.
 »شما؟ الو،«آمد و گوشي را گرفت و گفت:  بزند، مادر توي اتاق

جا خورد. خاله هنوز داشـت بـا  ي خالهبا شنيدن صداي گريه
يا تنگ شده. رودلم براي آبجي «گفت: زد و ميحرف مي گريه
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تر است. تو بايد به او يا از تو بزرگروگفت مادرم توي خواب مي
  »و حالش را بپرسي. مامانت كجاست؟ زنگ بزني

جان، مـنم سالم آبجي«شد:  ي مادر بلندناگهان صداي گريه    
خواب من هم آمد. به نگ زدي! مادر ديشبيا! چه خوب شد زرو

حـاال هـر دو خـواهر  »زنگ بـزنم. من هم تصميم داشتم به تو
ات را بگـو تـا شـماره«كردند. مادر گفـت: داشتند گريه مي

زهرا را نوشت. خالـه ي تلفن و موبايل خالهاو شماره »بنويسم.
  ».آييممييدن شما به ايران براي دما آخر اين هفته «گفت: 

چقدر عجيب «كرد گفت: فن قطع شد. مادر كه بلند گريه ميتل   
 خواب هر دوي ما آمده بود.به است! مادرِ خدا بيامرزم، ديشب

او براي من يك آيه از قرآن را خواند كه وقتي بيدار شدم، آن 
  رآن پيدا كردم ـرا در ق را در ياد داشتم. بعد از نماز صبح، آن
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  »اشتم كه به او زنگ بزنم.را را ندي تلفن زهاما شماره

مادر قرآن كوچكش  »آن آيه چه بود مامان؟«فرشته پرسيد:     
بود، خواند.  ي انفالآن آيه را كه اولين آيه از سوره و را آورد

رم از دخت«گفت: مادر  »با هم آشتي كنيد.«معني آن چنين بود: 
و جـدايي را دوسـت  شود فهميد كه خدا قهرمعني اين آيه مي

  »د.ندار
  »مجيد مالمحمدي«

  ميخچه چيست؟

رزشـكاران دچـار كننـد كـه تنهـا ومردم به اشتباه تصور مي
شوند اما در واقع، هر كسي ممكن است بـه آن ي پا ميميخچه

مبتال شود. ميخچه، نوعي عفونت قارچي است كه ورزشـكاران 
ز رخـتكن و حمـام مشـترك شوند زيرا امي بيشتر به آن مبتال
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زي پوسـت ميـان با التهـاب و قرمـ د. ميخچهكنناستفاده مي
شود شُل و مرده، پوسته مي شود. اين بافتانگشتان پا شروع مي

حال خـودش ميخچـه بـه يافتد. اگر قارچ ايجاد كنندهمي و
كند. در اين مرحله، مي اليه گذاشته شود، پوست را ضخيم و اليه

  بيماري ممكن است به تمام پا سرايت كند.

ميخچه هميشه روي پوست، جـا خـوش ي قارچ ايجاد كننده    
توانـد ان را تميز و خشك نگه داريـد، نميتكند اما اگر پايمي

عفونت ايجاد كند. وقتي پا براي مدتي طوالني مرطوب بمانـد، 
يابد پوست مي ي خارجيچ فرصتي مناسب براي نفوذ به اليهقار

شـود. مي پوست سازد كه موجب آسيب بهمي و در آنجا موادي
حمـام و عـوض  انگشتان پـس از با خشك كردن رطوبت ميان

توانيد مانع ايجاد ميخچه شويد. اگـر كردن سريع جوراب، مي
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عمـومي يـا  سوزش يا التهابي در پا حس كرديد، بـا پزشـك
  متخصص پوست مشورت كنيد.

  »سپيده عندليب، حسين ياسيني«

  رودهاي بوشهر

ن دارند: رودهاي دائمي كه جريادر استان بوشهر دو دسته رود 
ها جاري است و رودهاي فصلي در تمام سال، آب در آن تقريباً
ترين رودهاي دائمي ت كه بخشي از سال، آب دارند. مهميا موق

  بوشهر:

دليل عبور ترين رود بوشهر است اما آب آن بهپر آب    رود مُند
  از گنبدهاي نمكي، شور است.

گيرد. آب ي غربي شيراز سرچشمه ميهاوهـاز ك     رود شاپور
  آن شيرين است و ماهي زيادي دارد.
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د. از آب آن شـواز شمال وارد استان بوشهر مي    رود دالكي
 كنند. در مسير ايـن رود،ها استفاده ميبراي آبياري نخلستان

هاي آب معدني گوگرددار وجود دارد. به همين سـبب، چشمه
كـي تي دو رود شاپور و دالي آب آن كمي ترش است. وقمزه
آورند. وجود ميبه »هحلّ«نام تري بهرسند، رود بزرگم ميهبه

 رسد.ها ميه مصرف كشاورزي و آبياري نخلستانآب رود حّله ب

حلـه، محـيط  ريزد. تـاالببخشي از آن نيز به تاالب حله مي
مناسبي براي زندگي جانوران و گياهان است. به همين دليـل، 

  كنند.وناگوني به آنجا مهاجرت ميندگان گهر سال پر

 آبشار رود فارياب، آبشـار آخـوره در بخـش ارم، آبشـار    

هاي كوب در بخش سعدآباد و آبشار زيرراه، از ديـدنيسرتل
   از داري و دره گپ،شور، آب چهار رود اهرم،استان بوشهر است. 
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  ترين رودهاي فصلي استان بوشهر هستند.مهم

گياهان نـواحي گرمسـيري هسـتند. هر از نوع گياهان بوش    
درخت خرمـا اسـت. درختـان و  ترين گياه در اين استان،مهم

استان  هاي گرمسيري نظير گز، كنار و كهور نيز در ايندرختچه
استپي و ساير گياهـان از  اي مناطقفراوان است. گياهان علوفه

ن، گندم رويند. عالوه بر ايي گندميان در اين استان ميخانواده
ر مناطق هموار استان رشـد و جو و ساير محصوالت كشاورزي د

  كند.مي
  »نياكورش اميري مهدي چوبينه،«

  كارمحتاط و پنهان

كنند ولي برخي از اي آزاد زندگي ميـها در دريبيشتر دلفين
  هاي بزرگ انهـتوان در بعضي از رودخشان را ميخويشاوندان
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 گونـه ازكه دو دارنديا گونه  نوعپنج  جهان يافت. اين جانوران

 جنوبي و يكايگونه در آمريكي هندوستان، دوها در ناحيهآن

هاي اي چشـمهاي رودخانهشود. دلفيندر چين يافت مي گونه
 زيـرا بينـايي در آب ،نابينـا هسـتند كوچكي دارند و تقريباً

كنند، كاربرد چنداني ندارد. با كه در آن زندگي ميآلودي گل
هـا بـا اسـتفاده از توانند مانند ساير دلفينمي حال، آنها اين

جـانوران، خوبي شـنا كننـد. ايـن بـه انعكاس امواج صوتي
ي انعكاس صدا شناسـايي به وسيله ها راهايي نظير ماهيطعمه
  ها بيش از صد دندان كوچك تيز دارند.كنند. آنمي

م وزن ركيلـوگ 90 اين جانور تقريبـاً    ي سنددخانهدلفين رو
ها اين دلفين را است. انسان ي گنگدارد و شبيه دلفين رودخانه

روغن بدنش كه در ساختن بعضي داروهاي بومي محلي از  براي
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نحوه تغذيه و  كنند. سدسازي برشود، شكار ميمي آن استفاده
هايي ثير منفي گذاشته است. تمام دلفينزندگي اين جانوران تأ

ل صـيد بـيش از حـد دلينند، بهككه در رودخانه زندگي مي
و ها، استفاده از تورهاي مـاهيگيري و سـر ماهي، آلودگي آب
  اند.ها بسيار كمياب شدهصداي شديد قايق

سفيد چيانگ جيانگ (يانگ ي سند و دلفين بالهدلفين رودخانه    
تسه) در چين، دو نوع از نادرترين پستانداران جهان هسـتند و 

  باقي مانده است.ط چند صد دلفين امروزه از هر نوع، فق
  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  حيوانات پيش از تاريخ

ي، ـايـاي دريـهربـعق    هاي درياييربـآشنايي با عق
  ذا ـگرفتن غ اي خاردار برايـهالـرحم با چنگبي شكارچياني
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زيستند و مي هاي نخستين،ماهيها همزمان با كوسهبودند. آن
ها نداشتند و ها ستون مهرهرسيد. آنشان تا دو متر هم ميطول
را پوشانده  جاي آن، يك اسكلت بيروني صدف مانند پيكرشانبه

  شناسند.مي »تريگوتوس« نامبود. اين عقرب را به

هاي خـود ها با كمـك آبشـشبيشتر ماهي    ماهيان ششدار
خشـكي  گيرند اما پس از آنكه گياهان دراكسيژن را از آب مي

هاي انگيزي رخ داد. برخي از گونـهپديدار شدند، اتفاق شگفت
. دانشـمندان آنـان را هوا، شش داشتند ماهيان براي تنفس از

ها به اين دليـل كنند آننامند و گمان ميمي »ماهيان ششدار«
هاي كم عمق ه اكسيژن كافي در رودها و درياچهشش داشتند ك
امي كه ماهيان ششدار پديـد ها وجود نداشت. هنگزيستگاه آن

 شـد ورم شده بود. آب به بخار تبـديل ميآمدند، هوا بسيار گ
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كرد و در نتيجه، اكسـيژن تر ميا را كم عمقها و رودهدرياچه
  يافت.كاهش مي هاآن

  »رادمهرداد تهرانيان«

  ي طالييكلمه

ها: شـال، بود با اين پاسـخ ي طاليي آبان، شاهنامهپاسخ كلمه
  فت، نگين، استوا، مهتاب، هوا.انار، ه

دارد كه براي يـافتن آن  ي طاليي اين ماه، شش حرفكلمه    
  ها پاسخ دهيد:به اين پرسش بايد

  شاعر معروف ايراني كه مثنوي او بسيار معروف است. .1

  ي بسيار مفيدي كه خرگوش هم آن را دوست دارد.ميوه.2

ر به آخرش حرف گيرند و اگمي ارـچاشني كه از گوجه و ان .3
  اضافه كنيم، مساوي يك چهارم است. (ع)
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  كنند.رو مي و آن زمين كشاورزي را زير ابزاري كه با .4

  كشند.ز دوختن لباس، آن را روي كاغذ ميها پيش اخياط .5

  شود.مرغ درست ميغذاي خوشمزه كه با اسفناج و تخم .6

  معما

ابه. اسـم سـميرا، سـود پدر ليال چهار دختر دارد: سـميه،* 
  چهارمي چيست؟

چطور امكان دارد چهار نفر زير چتري بروند و هـيچ يـك * 
  خيس نشوند؟

كه ها ي هشتم يك آپارتمان بود. صبحاش طبقهيك نفر خانه* 
ها كـه ولـي شـب رفت پايينرفت، با آسانسور ميسر كار مي

  رفت! چرا؟ها باال ميپله گشت، ازبرمي

  آيد؟چه جوري بيرون مي ر،اگر يك فيل برود توي استخ* 
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را دو ساعته از مشـهد شخصي بدون استفاده از هواپيما خود * 
  رساند. چطور چنين چيزي امكان دارد؟به تهران مي

  »ها در پايين همين نشريهپاسخ«

  گلخند

  :گفـت:  »ماشينت چـه رنگـي اسـت؟«از مردي پرسيدند
مداد « گفت: »ماشين تو كه قرمز است!«گفتند:  »مدادي.نوك«

  »قرمز هم نوك دارد!

  :خـواهم برايـت مي«زن:  »از هم كه پارچه خريدي؟ب«مرد
بـا «زن:  »كه چهار متر پارچه است!اين«مرد:  »دستمال بدوزم.

  »دوزم.اش براي خودم پيراهن مييهبق

 ي خانـه را بـده، گـويم كرايـههر وقت مي«خانه: صاحب
   »گيري؟يـم وقـگيرم. پس كي حقـوق بـگويي بگذار حقمي
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  »شوم!صبر كن استخدام ب«مستأجر: 

 آن چيسـت كـه «ك نفر گفتند: يك معما بگـو. گفـت: به ي
ها بـاالي درخـت كند ولي تابستانرا گرم مي ها خانهزمستان
جوابي پيدا نكردند. گفتند:  حاضران هرچه فكر كردند، »است؟

 حاضـران گفتنـد: »بخـاري.«گفت:  »دانيم، خودت بگو!نمي«

ها كه باالي ابستانكند ولي تمي ها خانه را گرمبخاري زمستان«
لـم بخاري خـودم اسـت، د«آن شخص گفت:  »درخت نيست؟

  »خواهد بگذارمش باالي درخت.مي

  اول يك ماشين پـژو «يك نفر گفتند: سه آرزو كن. گفت: به
پيدا كنم، دوم يك ماشين پژوي ديگر و سومين آرزوم هم ايـن 

چـرا «پرسيدند:  »ك ماشين پژوي ديگر پيدا كنم.از ياست كه ب
  سه را  خواهم هرچون مي«گفت:  » ت يكي است؟ـهر سه آرزوي
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  »بفروشم، يك ماكسيما بخرم.

  پاسخ معما

 .ليال  

 بارد.باران نمي  

 خواسته پايين بـرودها كه ميچون قدش كوتاه بوده، صبح، 
كـه شـب  رسـيده ولـيي همكف ميي طبقهدستش به دكمه

ي هشـتم ي طبقـهدكمـه خواسته برگـردد، دسـتش بـهمي
  رسيده.مين

 آيد.با تن خيس بيرون مي  

  در دست راستش يك ساعت و در دست چپش يـك سـاعت
 رود.بندد. بعد دو ساعته به تهران ميديگر مي




