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  امانت

همه را به سر سفره احضـار  ي شام پهن شده بود و مامان،سفره
گشت. همـه رگرم كاري بود. او دنبال چيزي ميبابا س كرد اما

كنجكاو بوديم كه بابا چه چيزي را گم كرده كـه ايـن انـدازه 
ر چيز ه ناراحت و نگران است. بابا كه بسيار منظم و دقيق است و

  حاال آشفته و نگران بود.دهد، را در جاي معين آن قرار مي

منتظر بود بابا سـر سـفره  كوچولو كه قاشق در دست،خواهر    
جون! چـي گـم بابـا«خوردن شام آغاز شود، گفـت:  بيايد تا

بابـا دسـت از  »تا آن را پيـدا كنيـد؟ كرديد؟ بيايم كمك كنم
پاكت مـدارك و «وجو برداشت، سر سفره نشست و گفت: جست
پاكت آقـاي ريـاحي «گفتم:  »كردم.رياحي را گم آقاي  اسناد

آقاي رياحي چند روز پيش، «بابا گفت:  »ما بوده؟چطور پيش ش
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 و بـراي اينكـه مـداركش در زمـان اش را عوض كـردخانه

 امانـت پـيش مـن ها راجايي وسايل خانه گم نشود، آنجابه

  »ها را كجا گذاشتم.دانم آننمي اماگذاشت 

حاال اگر پيـدا «نش بود گفت: چولو كه لقمه در دهاكوداداش    
پسرم، آن پاكت «بابا گفت:  »كت گم شده!نشود، به او بگوييد، پا

ــ ــد امان ــود و باي ــت ب ــردانيم. امان ــه صــاحبش برگ ت را ب
اند كـه حفـظ امانـت و تأكيد كرده (ع)و ائمه (ص)اكرمپيامبر

كسي  برگرداندن آن به صاحبش، يكي از وظايف مؤمنان است.
ه صاحبش برنگرداند، ب تاهي كند و آن راحفظ امانت كوكه در 

  »بداند! (ع)نبايد خود را دوست خدا و دوستدار ائمه

   بابا شام خورد ولي تمام مدت نگران پاكت امانتي بود. بعد از    
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كمك به بابا اعالم آمـادگي  شام به پيشنهاد مامان، همگي براي
ي دنبال فرصتس سراغ جايي رفت. من كه هميشه بهكهر كرديم.
سراغ آن ي بابا بهاجازه با ي بابا سري بزنم،به كتابخانه بودم تا
يكـي برداشـتم و تكـان دادم و بـين هـا را يكيو كتاب رفتم

  صفحاتش را گشتم.

ي خواست همهمطالعه كمي تنبل هستم اما دلم ميبا اينكه در     
ي بابا را بخوانم. وقتي مثنـوي مولـوي را هاي كتابخانهكتاب
 م، از الي آن پاكتي به زمـين افتـاد. از شـدت شـاديبرداشت

كرد. وقتي بابـا  شان ميخكوبفريادي زدم كه همه را سر جاي
گفت پاكت امانتي است، فرياد شادي ما خانه را منفجـر كـرد و 

، امانـت پيدا كـردن دليلبه مابه ن با يك بشقاب شيريني، ماما
  جايزه داد.

  »قاصدك«
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  اتوبوس

  شكمِ اين اتوبوس

  آدم شده استرِپُ

  ديگر او پير شده

  سرعتش كم شده است

  گيرداش ميسرفه

  ي اوستدود در سينه

  عكس يك شهر شلوغ

  ي اوستتوي آيينه

  ي اوباز بر ميله

  ها مهماننددست

  مثل سيب از شاخه



 
6

  همه آويزانند

  دل او گرچه پر است

  ستلب خود را بسته

  اياو ندارد گله

  ستگرچه خيلي خسته

  و بازصبح فردا ا

  رسد با شاديمي

  تا مرا از تجريش

  ديببرد آزا
  »مهدي مرداني«

  شعرِ باران، شعرِ باد

  ه ابري آمد و بر آسمانكّت

  شعري از تنهايي خود را نوشت
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  باد آمد، شعر او را خواند و رفت

  نوشت »زيبا«زير پاي شعر او، 

  شعر باران ريخت نم نم، روي كوه

  ها زيبا شدندها و برگسبزه

  صداآمد دوباره بي آفتاب

  ها ناگهان پيدا شدندشاپرك

  هايي بعد، باد آمد نوشتلحظه

  شعر زيبايي به روي آسمان

  شعر رنگارنگ او را كوه خواند

  »رنگين كمان«اش: بود شعر تازه
  »جعفر ابراهيمي«

  آلودآسمان غبار

  اي آسمون اين روزا
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  چرا تو آبي نيستي؟

  چرا رنگت پريده؟

  ديگه آفتابي نيستي؟

  چرا روي صورتت

  غبار غم نشسته

  از اون باال چي ديدي

  جور شكسته؟دلت اين

  روهاديشب ستاره

  رو دامنت نديدم

  از لبِ خندون ماه

  گل خنده نچيدم

  كاشكي دوباره ابرا

  جمع بشن و ببارن
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  هاي شاديبازم گل

  ها بكارنتو سينه

  كاشكي بشي دوباره

  آبيِ آسموني

  با خورشيد طاليي

  مونيدوست و رفيق ب
  »مهري طهماسبي دهكردي«

  آيا وقتش نشده؟

شبي با گروهي از دزدان، سـر راه  دزد بود. »اضيّع بنيلفُضَ«
د، كند. وقتي كاروان رسـي كارواني نشسته بود تا آن را غارت
خواند كه به اين آيـه رسـيد: مردي از افراد كاروان قرآن مي

داوند و ـخ هايشان به ياديا هنگام آن نرسيده كه مؤمنان دلآ«
  »بد؟آنچه از حق نازل شده است، خشوع يا
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همين كه فضيل اين آيه را شنيد، حالش تغييـر كـرد. تـأثير     
آيـا وقـت آن «قلب او پديد آمد و با خود گفـت:  عجيبي در
خشوع و خضوع الهـي،  »هايشان باز گردد؟كه دل نيامده است

انداخت و  لرزيد. سالحش راسراپايش را گرفت و مانند بيد، مي
اوند، وقت آن آمده است كه از گناهان توبه كنم زيرا خد«گفت: 

 »پـذيرد.ام را ميبخشد و توبـهبا فضل خويش گناهانم را مي

سپس مشغول عبادت و تحصيل علم شد و عالمي فاضـل شـد و 
  هايش را بيان كردند.پس از او، روايت عالمان بسياري

  »منشابوالفضل هادي«

  گياه نااميد

ي كوچكي كه در زير خاك جوانه زده بود، از روزها دانه روزي
قصد داشت از زير خاك خارج شود اما متوجه شـد كـه زمـين 

يكي دو روز  دانيد چرا؟ آخهسفت شده. مي باالي سرش خيلي
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ي آسفالت كشيده بود و بل، صاحب مزرعه در آن منطقه جادهق
  توانست از خاك خارج شود.نمي زدهي جوانهدانه

سمت ديگري گرداند اما باز هم اش را بهي كوچك، جوانهدانه    
نتوانست از خاك خارج شود. باالي سرش در كنار جاده، يـك 

از خاك خـارج  توانستگ بزرگ بود. براي همين، دانه نميسن
سمت ديگري اش را بهشد و باز هم جوانه شود. او خيلي ناراحت
 يزيرا يك چشـمه رد جاي مناسبي نيستگرداند اما احساس ك

  كرد.ا فاسد مياش رآب در آنجا بود و آب زياد، ريشه

دانست چه كند. اگـر نمي ي كوچك خيلي ناراحت شد.دانه    
توانسـت از شد و از طرفي هم نميماند، نابود ميزير خاك مي

زير خاك بيرون بيايد. او يك دانه بود و ماننـد حيوانـات، پـا 
كه نااميد  يگري برساند. گياه كوچكجاي دبه نداشت تا خود را
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نـدارد و بـه  ايد مرگش نزديك است و چارهكر فكر شده بود،
  انتظار مرگ نشست.

برهاي سياهي ظاهر شـدند. ابرهـا همان لحظه، در آسمان ا    
يك انجام باران شروع شد اما نه كم بيشتر و بيشتر شدند و سركم

كرد. جا ميرا جابهآسا كه خاك باران معمولي بلكه باراني سيل
در آن قرار داشـت،  ي گياهبر اثر باران شديد، خاكي كه دانه

  خيس آب شد و شروع به حركت كرد.

جايي رسـيد چك نيز همراه خاك، حركت كرد و بهي كودانه    
كه روي زمين، مانعي وجود نداشت. هنگامي كه بـاران پايـان 

او فهميـد  گرفت، گياه كوچك با خوشحالي از خاك خارج شد.
ي بـه همـهنااميد شد زيرا خداوند  كه نبايد در هيچ شرايطي

   هـست كـمعروفي ه المثلكند. ضربك ميـها كمدهـريـآف
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  گويد: در نااميدي بسي اميد است.مي
  »پيمان اردشيري«

  انگشت، نمك است!

بـه همـين دليـل،  پادشاهي دختـري بسـيار زيبـا داشـت و
قصـر شـاه  نزديـك بـه شـماري از دور وبي خواستگارهاي

فـرد  ترينهتسـشايترين و آمدند. شاه براي انتخاب مناسبمي
نمك  براي همسري دخترش، شرطي گذاشت. او انباري را پر از

نمك «گفت: شاه به او مي آمد،كرد. هركس به خواستگاري مي
  »اجازه دهم با دخترم ازدواج كني! بخور تا انبار را

خوردند و چندكيلو نمك مي واناني زيادي از جهر روز عده    
كدام موفق شوند با ه هيچآنكدادند بيجان خود را از دست مي

دختر پادشاه ازدواج كنند. روزي جواني باهوش و خردمند بـه 
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ام بـه پادشاه به سالمت باد، من آمـده«گفت:  قصر شاه آمد و
را به انبار ببريد تا نمك او «شاه گفت: » خواستگاري دختر شما.

  »خورد.ب

او را به انبار نمك بردند. جوان، انگشت كوچكش را به نمك     
عد نزد شاه باز گشت. شـاه پرسـيد: زد و در دهان گذاشت و ب

 »تمـام شـد؟«پادشاه پرسـيد:  »بله.«جوان گفت:  »خوردي؟«

جـوان  »چطور؟«شاه با تعجب پرسيد:  »بله.«جوان پاسخ داد: 
ي نگفتـه بوديـد همـه وديد نمك بخورم.شما فرموده ب«گفت: 
شـت از ي يـك انگانبار را بخورم. من هم به انـدازههاي نمك
شاه به  »خروار هم نمك! ها را خوردم. انگشت نمك است،نمك

  او آفرين گفت و دخترش را به او داد.

  ي چگونگي تمام ان دهندهـر چيز، نشـمقدار كم از ه    كاربرد
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از كار يا راهي  يا كميت آن است. وقتي انسان بخشي آن جنس
ي تمامي آن نيست. كيفيـت و تجربه كند، ديگر نياز به تجربهرا 

شـود مي خوب يا بد بودن جنس يا اخالق كسي را خيلـي زود
، بايد فهميد. وقتي با كسي دوست شدي و سر يك سفره نشستي

 بـاربـار غـذا خـوردن و يكحرمتش را حفظ كني. حتي يك

دوستي كردن كافي است كه انسان را نسبت به دوستش متعهـد 
و نان و نمك  كند. الزم نيست ساليان درازي با هم دوست باشند

  يكديگر را بخورند.

  ضرب المثل مشابه:

  ي خروار است.مشت نمونه

 300سـنگين، معـادل  گيري بارهـايواحـد انـدازهروار، خ

  كيلوگرم.
  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«
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  هاي طبيعي بوشهرديدني

هاي طبيعي فراواني به بوشهر، استان جنـوبي خداوند ديدني
اي، سـواحل صـخره كشورمان ارزاني داشته اسـت. سـواحل

 هاي آب معـدني،مرجاني خارك، چشـمه ياي، جزيرهماسه

حـرا، تنهـا تعـدادي از  نظيـرغارها، آبشـارها و جنگـل بي
  هاي استان بوشهر است.ديدني

رم در مسير بوشـهر بـه اه احمد، آب معدنيي آقاميرهچشم    
خانيـك، خاصـيت  گرمگرم بُرازجان و آبي آبدلوار، چشمه

درماني دارند. غار زيباي سنبلي نزديك روستاي كوري حياتي، 
رسك هم در نزديكي امـامزاده در شهرستان جم است و غار كو

  قرار دارد. ابراهيمشازده
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حرا است. درختـان ايـن  ر، جنگلهاي بوشهيكي از ديدني    
كنند. اين درختان، آب هاي شور ساحلي رشد ميآب جنگل در

از برگ اين  كنند.رين كردن، مصرف ميپس از شي شور دريا را
  شود.ي دام استفاده ميدرختان براي علوفه

درخت خرما چيست؟ نخل خرمـا  دانيد واحد شمارشآيا مي    
شمارند. بـراي مثـال، واحد نفر ميانند انسان و شتر با را هم م

در استان بوشـهر،  نفر نخل.نفر شتر و صدچهارنفر انسان، شش
خرما روييده است و از اين نظر، در ايـران ميليون نفر نخلصد

معروفند و  هاي استان بوشهر در دنيانخلستان مقام اول را دارد.
ا كه به دورترين نقاط دنيـاز محصوالتي است  رُطب اين استان،

  شود.صادر مي
  »نيامهدي چوبينه و كورش اميري«
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  فرو دادن غذا و تنفس

اگر بخواهيد هنگام فرو دادن غذا نفس بكشيد، چنـين كـاري 
 محال است! دستگاه تنفس، ارتباطي نزديك با دستگاه گـوارش

 كشـيد و غـذايي كـهدارد. در واقع، هوايي كـه نفـس مي

ا و هـوا از بند. راه غذياوريد، هر دو ابتدا به گلو راه ميخمي
  شود.گلو از يكديگر جدا مي

 شود و غذا با گذشتن از مريمي هوا با عبور از ناي، وارد ريه    

توانسـتند غذا و هـوا مي رسد. واضح است كه اگربه معده مي
آمـد وجود ميرو داده شوند، اختاللي خطرناك بـههمزمان ف

همين دليل بايد راهـي زيرا هر دو بايد ابتدا از گلو بگذرند. به 
وجود داشته باشد كه در موقع فرو دادن غذا تنفس متوقف شود. 

بالفاصله بـا ايجـاد  شود و ريهوارد ناي مي گاهي غذا اشتباهاً
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كند غذا را از ناي بيرون براند. از سوي ديگـر، سرفه، سعي مي
از ايـن  اگر هوا وارد معده شود، بدن با ايجاد باد گلو، خود را

  كند.افي خالص ميباد اض
  »، حسين ياسينيبسپيده عندلي«

  هادلفين

 ايـن دلفـين آب شـيرين در    ي آمـازوندلفين رودخانه

جنوبي هاي بـزرگ آمريكـايي آمازون و رودخانـهنهرودخا
و محتاطنـد  هاي رودخانه، ترسـوكند. بيشتر دلفينزندگي مي

بـه ، جسور است و گاهي اوقات ي آمازونولي دلفين رودخانه
 ها اغلبشود. اين دلفينهاي كوچك و شناگران نزديك ميقايق

ها بسيار چابك كنند. آنمي هاي كوچك حركتصورت گروهبه
ي كنند. دلفين رودخانهمي و اغلب به پهلو يا واژگون شنا هستند



 
20

 تر اسـت. ايـنو بزرگ تري داردآمازون، رنگ صورتي روشن

زن دارد. دلفين ديگـري و كيلوگرم 120تر طول و م 5/2جانور
تر خاكستريكند كه رنگيهاي شيرين آمازون شنا ميهم در آب

تـر م 4/1 اًاين جانور تقريب تر است. طولدارد و خيلي كوچك
  است.

 تـريناين جـانور، يكـي از بزرگ    ي گنگدلفين رودخانه

متـر  6/2تـا  4/2 هاي رودخانه است كه طـولش بـهدلفين
ناگر توانايي است و اغلـب ماننـد يـك اين دلفين، ش رسد.مي

پرد و هنگام تنفس از سرعت و مستقيم از آب بيرون ميبهموشك 
ها از انواع دلفين كند. اينتوليد مي »سوسو«يه بيني، صدايي شب

ها و همچنين ميگوها تغذيه ماهيها از جمله كپورها، گربهماهي
  كنند.مي

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«
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  ور گياهان در خشكيحض

گياهان چه زماني در خشكي زندگي را آغاز كردند؟ گياهـان 
هاي نخستين فسيل كردند.پيش از جانوران در خشكي زندگي مي

ميليـون سـال پـيش  420اخته شده از گياه ساكن خشكي، به شن
كـه  نامنـدمي »كوكسونيا«گردد. دانشمندان اين گياه را برمي

ي انگشت كوچك مـا بـود. اگرچـه بسيار كوچك و به اندازه
  نداشت. قابل توجهيي ا ساقه داشت اما برگ، گل يا ريشهكوكسوني

چرا گياهان پيش از تاريخ مهم بودند؟ ورود گياهان به خشكي     
به اين معني بود كه خوراك كافي در همه جا بـراي جـانوران 

در ميـان  خشكي نيز وجود داشت تا تعدادشان افزايش يابـد.
خوردنـد، مي هاي سبز گياهـان راجانوراني كه برگ نخستين

  ها بودند. فنريدُم هايي مثلها و حشرهبندپايان ريزي مثل هيره
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 اهاني جانداران به اكسيژن نياز دارند تا زنده بمانند. گيهمه    

اكسيد را به قند دي توانند كربنبا كمك انرژي نور خورشيد مي
ها بـه افـزايش ند. بنابراين، آناكسيژن آزاد كن تبديل كنند و
. هنگـامي كـه جـانورانِ كنندمي كمكدر هوا  مقدار اكسيژن

خواران فـراوان شـتخوار در خشكي افزايش يافتند، گوگياه
  ها را ببلعند.شدند تا آن

  »رادمهرداد تهرانيان«

  ي طالييكلمه

هاي آن ماه آذر، مهربان بود و پاسخ پرسشي طاليي پاسخ كلمه
  ترتيب بود: مولوي، هويج، رُب، بيل، الگو، نرگسي.ديننيز ب

حرف تشكيل شده كه پاسخ اين  ، از پنجماهديي طاليي كلمه    
  ها است.پرسش
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سه حرف آخرش ،نام يكي  هاي غربي كشور كهيكي از استان .1
  . از حروف الفباي فارسي است

  آب منجمد شده. .2

  است. قسمتي از درخت كه در زمين فرو رفته .3

ي چند سال پيش تخريب بناي خشتي در شهر بم كه در زلزله .4
  شد.

  برند.اليم و آرام كه همه از آن لذت ميباد م .5

  معما

رود و باد هم از غرب به مي قطار گازي از سمت شرق به غرب* 
  رود؟مي وزد. دود اين قطار به كدام سوشرق مي

داخـل مغـازه  . وقتييك نفر به قصابي رفت تا گوشت بخرد* 
آسمان نبود. بعـد از  گرم بود و هيچ ابري هم در شد، هوا كامالً
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شـود؟ هـيچ مي ران آمد. چطـوربيرون آمد، با دقيقه كهپنج
  اي هم نشده.معجزه

شـاخه دارد و از هـر  30درختي است تنومند و كهنسال كه * 
آيد، نـام آن مي دستي خوشمزه بهي آن، هزاران ميوهشاخه

  ؟درخت چيست

خواسـت ديگـر مـور مور همچنان مات و حيران بود و مي* 
شد، آن  آيد. خوشحالديد حرفي به سويش مي نباشد. ناگهان

  را بر سر خود نهاد و حيوان ديگري شد. نام آن چيست؟

شـود كه سبب كارهاي صنعتي و توليدي مينوعي فلز است * 
گيرد، نوعي خـوراكي خوشـمزه ولي وقتي در سفره قرار مي

  شود كه همه دوستش دارند. نام آن چيست؟مي
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  شاديانه

  :ان را توي سفره نريـز، بگـذار چند بار بگويم استخو«مادر
! بشقاب من گرد اسـت، جانآخر مادر«پسر:  »ي بشقابت!گوشه

  »گوشه ندارد.

  :ات چرا با سر توي صورت همكالسي«ناظم با عصبانيت گفت
ر خودش گفت يـك آخ«آموز با خونسردي گفت: دانش »زدي؟

  »سري به من بزن!

 تعميرگاه رفـت و بـه  شخصي كه تازه ماشين خريده بود، به
دائم آقا، ببينيد اين ماشين چه اشكالي دارد كه «مكانيك گفت: 

  »خورد؟به در و ديوار مي

  :داني چـرا؟مي ،شد يك بادكنك فروش، ورشكسته«اولي« 

شـرط چـاقو  بـه راهايش كبادكن چون«اولي:  »نه.«دومي: 
  »فروخت.مي
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  :گفـت: »بهترين مسابقه كدام اسـت؟«از شخصي پرسيدند 

چون همه از «گفت:  »چرا؟«پرسيدند:  »خوري!ي ماستمسابقه«
  »آيند.بيرون ميروسفيد  آن،

  :نم اولين سؤال امتحـان رياضـي چيـه؟دامن مي«اولي« 

  »نام و نام فاميل!«اولي: » چيه؟«دومي: 

  پاسخ معما

 كند.ر گازي، دود نميقطا  

 .فرد با ران گوسفند از مغازه بيرون آمد  

  جزء آن. 30قرآن و  

 .سمور  

 .برنج 




