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  شهر ايران

ت، يك جعبه خرما آورده بـود. مامـان وقتي بابا به خانه برگش
بابـا گفـت:  »داشتيم، چرا دوباره خرما خريديد؟خرما « گفت:

خانم، من نخريدم! همكارم آقاي نريماني كـه تـازه از سـفر «
مـن  »ي همكاران خرمـا آورده!براي همه خوزستان برگشته،

نه، ندارند! آقـاي «بابا گفت:  »مگر نخلستان دارند؟«پرسيدم: 
رداد اهل خرمشهر است. هر سـال نزديـك مـاه خـنريماني 

رود و بـه مـي گيرد و به زادگـاهشهفته مرخصي ميدويكي
  »زند.اقوامش سري مي

ن با آزادي خرمشهر به چه خوب! همزما«خواهر بزرگم گفت:     
بله، بسياري از افراد متولـد «مامان گفت:  »رود!زادگاهش مي

ن را به ايـن شـهر خرداد، خودشا خرمشهر، هر سال روز سوم
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 »زادي خرمشـهر را مـرور كننـد.رسانند تـا خـاطرات آمي

جـان! آزادي خرمشـهر از دسـت مامان«كوچولو گفت: برادر
ها! اگر يك آدم غريبه فردا صبح بيايد بچه«مامان گفت:  »كي؟

 »نـه بيـرون كنـد، مـا چـه بايـد بكنـيم؟اين خا و ما را از

  »كنيم!ميعروسكم گريه  من و«كوچولو گفت: خواهر

بيرون كـردن آن  اي برايهر وسيله ترها ازما بزرگ«بابا گفت:     
ن شـما كـودك ها پيش كه من و ماماكنيم. سالغريبه استفاده مي

از  و خرمشهر را كردند ما حمله اي به كشورهاي غريبهبوديم، آدم
از  دست مردمش گرفتند. بسياري از اهـالي شـهر و افـرادي

ها جنگيدند و آنان را از خرمشهر ن، با غريبهشهرهاي ديگر ايرا
برگردند. از  مردم اين شهر توانستند به شهرشان بيرون كردند و
در روز  دانند وخرمشهر را شهر خودشان مي هاآن پس، ايراني
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ي خـاك خدايا! خرمشهر و همـه »گيرند.آزادي آن جشن مي
  كن! ها حفظغريبه كشور عزيز ما را از همه خطرات و حمالت

  »قاصدك«

  خدايا تو خوبي!

  خوبي،وبي، توخخدايا، خدايا، تو

  خدايا، جهان را تو خوب آفريدي

  بدي نيست در نفس هستي، خدايا

  زمين و زمان را تو خوب آفريدي

  خدايا، خدايا، جهانِ تو پر شد

  ي بدبه كردار و گفتار و انديشه

  دباربَاگر جسم ما شاخساريست 

  بد ينداريم در جان خود ريشه
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  خدايا، خدايا، تو ما را كمك كن

  هاي ما روشنايي بگيرد!كه جان

  گذارد فرو، خوي اهريمني را

  شود پاك و خوي خدايي بگيرد!

  خدايا، خدايا، تو ما را كمك كن

  نشاني!د در ما نمانَكه از كينه 

  بگير از همه، فتنه و دشمني را!

  به هر كس عطا كن دل مهرباني!

  يازيخدايا، زمين تو ديگر ن

  به يك حال و روز خوش و تازه دارد

  مدد كن كه خوبي، نگردد فراموش!

  بدي بس خدايا! بد، اندازه دارد
  »محمود كيانوش«
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  چوپان كوچك

  نِي بزن !چوپان كوچك

  م شودك مهايهصّتا غ

  آواز غمگيني بخوان

  غم شودتا آسمان بي

  چوپان كوچك! نِي بزن

  شعري بخوان، شعري بخوان

  و باغ همتا دشت و كوه 

  زيبا شوند و مهربان

  يكبههاي خود را يكغم

  در نِي بريز، آهنگ كن

  هاي آهنگبا نغمه
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  دنياي خود را رنگ كن

  »جعفر ابراهيمي«

  هاغنچه

  ها را دوست دارممن غنچه

  ها را دوست دارمپروانه

  گنجشك كوچك را كه دارد شوق پرواز

  با آن نگاه مهربانش دوست دارم

  دِ درخشان رامن ماه و خورشي

  ي اين آسمان دوست دارمبر پهنه

  من هر گل زيباي خوشبو

  روييده در دشت و دمن را دوست دارم

  من كهكشان را دوست دارم
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  كمان را دوست دارمرنگين

  دريا و رقص موج جوشان را

  ها دوست دارمبر ساحل و بر ماسه

  من هر شهاب و هر ستاره

  پارهآن ابرهاي پاره

  ن را دوست دارمرقصان ميان آسما

  دنياي ما زيباست زيبا

  من خالق دنياي زيبا

  پروردگار مهربان را دوست دارم

  »مهري طهماسبي دهكردي«

  هرّگرگ و ب

  خورد. شروع كرد به اي را ديد كه از جويبار آب ميهرّگرگي، ب
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 او را بخورد. به همين دليل گفت:گيري تا به او حمله كند و بهانه

باش از جويبار من برو بيـرون. داري زود كوچولو،هرّآهاي ب«
رست نيست چون تو اين د«ه گفت: رّب »كني.لود ميآگِل آب را

طرف مـن شود و بهاي و آب از آنجا سرازير ميآن باال ايستاده
  »رود!آب كه سرباال نمي آيد!مي

 اي نيستي كه پارسال بـههآيا تو همان برّ«بار گرگ گفت: اين    

من پارسال هنوز متولد نشده «ه گفت: برّ »كردي؟پدر من توهين 
اي گرگ نعـره »توانستم به پدرت توهين كنم؟ر ميبودم، چطو
اي جز هايت چارهخاطر همين بهانهبس كن، من به«زد و گفت: 

  »دهم!اين شانس را هم از دست نميخوردنت ندارم و 
  »محمد شمس«



 
10

  هيزم طاليي

ربازان خود بـه شـكار و س محمود با خدمتكارانروزي سلطان
از اسـب پيـاده شـد و  ي راه، از لشكر جا ماند.رفت. در نيمه

تا شايد اثري از سربازانش پيدا كند. ناگهـان  اطرافش را گشت
پيرمردي خاركن را ديد كه خارهايش از روي خرش افتـاده و 

  در انتظار كسي بود تا به او در بار زدن خارها كمك كند.

ي او رفت و خارهايش را بر روي خـرش سومحمود بهسلطان    
گذاشت. بعد سوار اسب خود شد و به راه افتاد تا آنكه به لشكر 

 را نزدش بياورند خاركن رسيد. به سربازان فرمان داد بروند و

  بفهمد او چه مقام و شوكتي دارد. تا

گفـت:  مـردند. پيروربيابه زور  راخاركن  تالشكريان رفتند     
ين خر الغر چگونه پيش شاه هستيد! من با ا چه لشكر ستمكاري«
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پيش سلطان برود. وقتي  باالخره مجبور شد همراه آنها »بيايم.
شرمنده شد و گفت:  ديد، بانسايهي آشناي سلطان را زير چهره

 »كردم تا بارم را روي خر بگذارد. من سلطان را باركش خودم«

ستم كه با ركن همن پيرمردي خا«و گفت:  بعد رو به سلطان كرد
بـه مـن  تواني نانيآورم. اگر ميمي دستفروش خار، نان به

  »بده.

اين بار را «ت هيزم او را بخرد. پيرمرد گفت: شاه تصميم گرف    
لشكريان كه قيمت باالي پيرمـرد  »فروشم.ي زر ميبه ده كيسه

ما پير با تيزهوشي و زيركـي ا ؛شنيدند، او را سرزنش كردند را
ها بيشـتر از دو نـان جـو دانم كه اين هيزمخودم مي«گفت: 
ها ارزش آن ها خورده كهكسي به اين هيزمدست  ارزد امانمي

  »را باال برده است.
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وقتي لشكريان اين حرف را شنيدند، مرحبا گفتنـد و بهـاي     
  صد نفر به او پرداخت كردند. يهدي يرا به اندازه هيزم

  »ابوالفضل هاديمنش«

  بخشد!شاه مي

سـليمان بـه ، پسرش به نام شاهعباس دومگويند پس از شاهيم
گذران بـود. خوش رحم، ظالم ورسيد. او پادشاهي بي سلطنت

دسـتان و به زير داليل مختلف و اغلب بيهوده،به اين شاه ظالم،
سخت و شديد  هايها را به تنبيهگرفت و آنمي اطرافيان خشم

 كرد. اين پادشـاهيو بيني محكوم م مانند بريدن دست، گوش

لياقت، وزير مقتدر و كارداني به نام شـيخ عليخـان زنگنـه بي
شيخ عليخان بـا  تمام امور مملكت را در دست داشت. داشت كه
رعايـت  گشت و مراقب بود نظم عموميمي ل در شهردّلباس مب
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 كـرد.آموزان كمك ميب و دانشالّشود. او به نيازمندان و ط

 شد. او مردي ديندار بود و در ر او ساختهدستوبناهاي بسياري به

  كرد.ركت نميگذراني شاه شخوش

 نوشيدن از كه سرشگذراني، هنگامي شاه در مجالس خوش    

ه و پاداش به وزير ّك، كساني را براي گرفتن سشدميگرم  شراب
دند و در مراسم شاه ها افرادي بيكار بوآن كرد.خود معرفي مي

 هـا راي آناما وزير كاردان، همـه ،كردندخدمتي ميخوش

 هـاالمال، چيزي به آنبيت گرداند و از اموالخالي برميدست

و خودداري وزيـر از هاي شاهانه در مجالس داد. بخششنمي
بخشد، ون: شاه ميالمثل شده بود به اين مضمدادن سكه، ضرب

شـاه «صورت هم گفته شد . بعدها به اينبخشدعليخان نميشيخ
  ان ـصورت دوم در زبهنوز هم به. »بخشدنمي رـشد، وزيبخمي
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  فارسي رواج دارد.

از سوي ديگر در زمان قديم، پادشاهان هر قسمت از مملكـت     
ردند كه او بر آن نواحي سپمي به خان، حاكم يا فرمانداري را

با  اين حاكمان، افرادي ظالم بودند و كرد. معموالًحكومت مي
 دهقانان و زحمتكشان بودند، بـدرفتاريمردم زيردست كه از 

گذشت ن از حد ميها چناكردند. گاهي ظلم و ستم اين خانمي
فرياد خود به دربـار  ها براي گرفتن حق و رساندنكه ستمديده
كردند. شـاه هـم بردند و از آن حاكم شكايت ميشاه پناه مي

ي يا بخش براي اينكه جلوي ظلم به مردم را بگيرد، تمام ماليات
اما اين بخشش، كمتر از سـوي  ؛بخشيداز آن را به دهقانان مي

شد و دستور شاه عملي رعايت مي »هاخان« حكمرانان محلي يا
  شد.نمي
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 قتدرمو  بزرگاز سوي شخصي  وقتي دستور يا فرماني    كاربرد

اجرايـي، از انجـام آن خـودداري  شود اما مسئولصادر مي
عليخان شــيخ بخشــد ولــيشــاه مي«گوينــد: مي كنــد،مي
  »بخشد.نمي

 بخشـد. شـاهبخشد، فتحعلي بقال نميشاه ميهاي مشابه: مثل

  بخشد.قلي نميبخشد، شاهشاه مي بخشد.بخشد، وزير نميمي

  »رحماندوستگري، مصطفيفوت كوزه«

  مشاهير بوشهر

هاي برجسته و عنوان چهرهبه اكنونافرادي از استان بوشهر، هم
فرهنگي و هنري در ايران مطرح هستند مثل اين مشهور علمي، 

 1276مفتون، در سال  خوني، متخلص بهد بهمنيار برديّس افراد:

ي كوچـك ترين آثار او مجموعههجري شمسي متولد شد. مهم
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نام كشكول به و كتاب كم حجمي »العشاقهديت«اشعارش به نام 
  است.

 »دشتسـتاني فايز«ايران،  مشهورترين شاعران جنوب يكي از    

در دست نيست. نـام اصـلي او  است اما از او اطالعات زيادي
هجـري شمسـي در  1213بـود و در سـال  »ليعزاير محمد«

دارد  هاي زيباييدنيا آمد. فايز، دوبيتيبه» بردخون«روستاي 
  شود.سياري از شهرهاي ايران خوانده ميكه در ب

است  »دشتيمحمدخان «يكي ديگر از شاعران بزرگ استان،     
دنيا آمد. محمدخان در مدح هجري شمسي به 1209در سال  كه

در ميان اهالي معـروف  و ثناي پروردگار، شعر بلندي دارد كه
بنـد زيبـايي ر رثاي شهداي دشت كربال هـم تركيبد است، او

  بود.از اهالي بوشهر  منوچهر آتشي، شاعر معاصر نيز سروده است.
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هجـري شمسـي،  1278ال احمدخان دريـا بيگـي: در سـ    
ي سعادت مظفري را به سبك جديد آمـوزش تأسـيس مدرسه

  از نظر تاريخي هم اهميت دارد. كرد. بناي اين مدرسه،

ـــي از معروف     ـــيتيك ـــرين شخص ـــهري، ت هاي بوش
هجري شمسـي در  1260است. او در سال  »دلواريرئيسعلي«

 علي ازاز توابـع تنگسـتان متولـد شـد. رئيسـروستاي دلوار 

هنگـامي كـه  پيشگامان مشروطه خواهي در جنوب ايران بود.
آنان  علي جلوي وروديسها بوشهر را اشغال كردند، رئانگليسي

سرانجام  سال طول كشيد اماا به دلوار گرفت. مبارزات او هفتر
  سالگي به شهادت رسيد. 34در سن 

  »نيادكتر مهدي چوبينه، كورش اميري«
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  كنيم؟چرا تب مي

كاري كه پـدر و مادرتـان انجـام  شويد، اولينر ميوقتي بيما
گذارنـد تـا مي تـاناي در دهاناين است كه درجه دهند،مي

رجـه د 37اندازه بگيرند. دماي طبيعي بدن، ميزان تب شما را 
ها باعث افـزايش دمـاي بـدن سانتيگراد است. بيشتر بيماري

  ناميم.مي »بَت«شوند. اين دماي بيش از حد را مي

ه نوعي، بيمار هستيد. پزشكان ب ي آن است كه شماتب، نشانه    
دانند كه بدن چيست اما مي ي تبدانند عامل ايجاد كنندهنمي

كنيد، مواد كند. وقتي تب ميوسيله با بيماري مقابله مي به اين
ها هستند، بيشتر ها و آنزيمشيميايي مفيد بدن كه همان هورمون

بدن براي رهـا  اين ترتيب، فعاليت كنند. بهعمل مي ترو سريع
  يابد.مي زا افزايشهاي بيماريشدن از دست ميكروب
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 قدر مفيد است، پس چرا پزشك با تجويز دارو سعياگر تب اين   

دليلش اين است كه اگر كند دماي بدن بيمار را كاهش دهد؟ مي
هـاي ت طول بكشد، موجب نابودي پروتئينساع 24تب بيش از 

ضرر تب بـيش  . نياز بدن به پروتئين زياد است پسشودبدن مي
بـراي  ي آن است و پزشك با ناديده گرفتن فوايد تب،از فايده

  كند.كاستن آن تالش مي

  »سپيده عندليب، حسين ياسيني«

  مارهاي دريا

هـايي ولي در واقع، ماهي ها ظاهري شبيه مار دارندمارماهي
نـوع  600 ازبـدني دراز و كشـيده دارنـد. بـيش  هستند كه

ود كه بيشتر در درياهـا و شمارماهي در سراسر جهان يافت مي
دُمي و يپشتي، بالـهينند. بالهكمي هاي گرم زندگياقيانوس
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ها ماننـد سـاير اند. آنهم پيوستهها بهمخرجي مارماهييباله
 ها شكارچياي معمولي دارند. مارماهيي سينهها دو بالهماهي

توانند با تكان دادن ها ميهاي تيزي دارند. آنهستند و دندان
هـا رجانها و مها، صخرهدن باريك و بلندشان در ميان شكافب

كوچــك، ميگوهــا،  هــايهــا ماهيپنهــان شــوند. مارماهي
  د.نخورها را ميهاي دريايي و كرمحلزون

ي كه براي تعمير ديواره غواصاني    شور مارماهي بزرگ آب
هاي غرق شـده را كشتي روند يا درونآب ميلنگرگاه به زير 

هـا مارماهي كنند، همواره از وجود ايـن نـوعمي جووجست
 خاكستري كدر خود، كـامالً-آبيند. اين جانور با رنگبيمناك

هاي درشـتش، از آب كند و فقط سرش را بـا چشـماستتار مي
تش مراقب اطراف اين مارماهي با چشمان درش .آوردبيرون مي
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را كـه از برابـرش  گونه شكاريهاي قوي هربا آرواره است تا
و  رسـدمي گذرد بگيرد. طول اين جانور تا حدود سه متـرمي
بدهـد. راحتي در دهانش جاي تواند دست يك انسان را بهمي

گر، براي توليد مثل به عمق هاي دياين مارماهي مانند مارماهي
  رود.آب مي

  »ديقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژاصد«

  حكومت دايناسورها

 دايناسورها براي پرواز، بال نداشتند. انواع ديگـر خزنـدگان

ها دوران دايناسـورها بـر آسـمان در »هـاتروزوروس«نام به
هاي ها و انـدازهها بـه شـكلفرمانروايي داشتند. تروزوروس

 »كوتسالكوتلوس«ها بال داشتند. آن يهمهگوناگون بودند اما 

  ش آن را به ـالـدو ب ريـمت 12ود و پهناي ها بترين آنبزرگ
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  وچك درآورده بود.ي يك هواپيماي كاندازه

دهند برخـي از اند كه نشان ميتههايي يافدانشمندان فسيل    
هـاي هايي خـزدار داشـتند مثـل خفاشها بدنتروزوروس

خشكي از هوا تنفس ندگان زخ امروزي. خزندگان دريايي مثل
اچـار بودنـد بـه ا براي گذاشتن تخم نهكردند. بيشتر آنمي

هاي تروزوروس محكم و از جنس پوسـت خشكي برگردند. بال
  در هر دست آويزان بودند. بودند كه از يك انگشت بسيار بلند

 دايناسورها جانوران خشـكي بودنـد و    دايناسورها در دريا

 خزندگان ديگري در دوران دايناسورها در درياها فرمانروايي

ناسورها شـبيه ما برخي از اين خزندگان دريايي به دايداشتند ا
گردن بلندي درست مثـل  »االسموزوروس«بودند. براي مثال، 

نبـود بـه هرگز ناچار  داشت. ايكتيوزوروس »وسبراكيوزور«
گذاري، در زير آب بچـه جاي تخمخشكي بجهد. اين جانور به
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از بيني متر 15با طول بيش از  »ليوپلورودون« آورد.دنيا ميبه
  تا دُم، به درازاي يك اتوبوس بود.

  »رادمهرداد تهرانيان«

  ي طالييكلمه

بود، درست ي طاليي ارديبهشت، افطار دوستاني كه گفتند كلمه
ها هم به اين ترتيـب بـود: افغـاني، پاسخ دادند. پاسخ پرسش

  فيروزه، طاهره، ارزن، ريز.

روف اول دارد كـه حـ ي طاليي ماه خرداد، شش حرفكلمه    
  ها است:پاسخ اين پرسش

  ر نباشد، آن است.چيزي كه تَ .1

  باز شدن، آن را الزم دارند. ها برايصندوقي گاوهمه .2

  شود.با ناهار خورده مي يكي از لبنيات كه معموالً .3

  ي زياد بودن نمك در غذا است.طعمي كه نتيجه .4
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  است.ي آبدار و شيرين تابستاني كه دوست خربزه ميوه. 5

  يكي از فلزات كه نامش متضاد زير است. .6

  ريزهي ريزهخنده

 دست گرفته بود و كاله به ي خيابان، دومرد فقيري در گوشه
را امروز دوتا كاله به چ«كرد. رهگذري از او پرسيد: گدايي مي
 چون دوستم به مسافرت«مرد فقير جواب داد:  »اي؟دست گرفته

  »پرده!رفته و كارهايش را به من س

  :دو نفر «علي:  »به مدرسه آمدي؟ علي چرا دير«آقاي مدير
ها نكردند و من به تماشاي آمي سرِ پولي كه گم شده بود، دعوا

و ـها چه ربطي به تدعواي آن«دير: ـاي مـآق »ايستاده بودم.
  »پول زير پاي من بود.«علي:  »داشت؟

 رد. يك كنگهداري مي ي كوچكشمادربزرگ مهربان از نوه  
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د. پيش از رفتن، اي از خانه بيرون بروچند دقيقه روز مجبور شد
يادت باشد بـه «زيادي به او كرد و آخر هم گفت:  هايسفارش

مطمئن باشـيد! نه! مادربزرگ «نوه گفت:  »كبريت دست نزني!
  »من خودم فندك دارم.

  :است؟ بـاز هـم دعـوا  حسين! چرا زير چشمت كبود«مادر
 50ي هشوي، تا شماروقتي عصباني ميفته بودم كردي؟ مگر نگ

بشمارم ولي  50خواستم تا چرا مادر. من مي«ين: حس »بشمار؟
  »بشمارد. 20ي د فقط تا شمارهمادر علي به او گفته بو

  روزي فيلي زخمي شد و او را عمل جراحي كردند. پـس از
با تعجـب ديـد كـه  عمل، وقتي دكتر از اتاق عمل بيرون آمد،

اينجا چه «پرسيد:  زند. جلو رفت وقدم مي اي جلوي درچهمور
زم شد، براي ام تا اگر الآمده«داد:  مورچه جواب »خواهي؟مي
 »فيله خون بدهم.آقا




