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 اجرا: یشیوه

 مرغ، صدای «کالغ» نام شنیدن از پس تا خواهیممی هریک از ترتیب به و داریم کننده شرکت 4 ما نمونه این در

 در بار 10 ها نام این از هریک از. درآوردند گوسفند صدای «جوجه» و جوجه صدای «مرغ» کالغ، صدای «اسب»

ستفاده متن شته را عمل سرعت و ذهن حضور میزان بیشترین که کسی پایان در. است شده ا  عنوان به باشد دا

 .کنیممی اعالم برنده

 

 مسابقه: متن

 جوجه صدای: مرغ                                                               مرغ صدای: کالغ

 گوسفند صدای: جوجه                                                           کالغ صدای: اسب

 کجا حسیینک نفهمیدیم هم آخرش هرچند! خوندیممی رو کجایی حسیینک موندرسییی کتابای تو بودیم که بچه

 یادتونه؟ شما نمیاد؟ یادم که من! بود رفته

 !کنن تحمل دوریشو تونستننمی که بود خونگیش حیونای قراریبی البته کجایی حسنک درس جالب نکته

 پس میده کالغ صدا شاسب ؟اسب! شد؟ چی! عه ؟اسب االغ؟ بز؟ داشت؟می نگه جونورایی و جک چه یارو یادتونه

شت؟ مکالغ! شدیما گرفتاری عجب چرا؟ شاره فرمان اتاق از گویا! خب دا  مرغ صدای هم ش کالغ که کننمی ا

  !میده

 جوجه اون بعد! سپاسگزارم گوسفند؟ صدای میده؟ چی صدای ش جوجه پس؟ پاطیه قاطی چی همه چرا اینجا

شیممی سیخ به که ها سته! میدن رو صدا همین شدیم متوجه! خب چی؟ که یا میدن رو صدا همین هم ک  خ

 !نباشید

 از و نمیایی چرا حسنک کجایی؟ حسنک میزدن داد اونور اینور هی و کردنمی قراریبی مدام حیوونا این! القصه

سنک یجوجه باالخره که وقتی تا! حرفا این سید ذهنش به ح سه شمرغ مامان از بره ر سنک ببینه بپر  روزای ح

 !نه یا کردهمی خاصی صحبت قبل

سید ذهنش به و کرد فکر ذره یه همرغ مامان سنک از دیروز که ر سی حرف ح  شنیده قبلنا! تازه و شنیده سیا

 در و رفت فلذا! باشه شده متواری باید حسنک وضعیت این با احتماال و! حسنکه دنبال هم زوزنی بوسهل خواجه

  به اشتراک گذاشت! اسب و کالغ با هاشو یافته کوچولو جوجه همراه عمومی مجمع یه
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صال که میداد مرغ صدای که هکالغ ست ا سهل خواجه نمیدون ست کی زوزنی بو سب! ه  این از تر کالغ که هم ا

صال آخه! بفهمه رو اینا که بود حرفا ستان سوم کتاب مال این ا شت ربطی اینا به بود، دبیر  این نمیدونم من! ندا

 !شده چی گفت اینا به رفت نفسی به اعتماد چه با مرغه

سب و کالغ سری یه گیر که بدبخت مرغ لذا، سنک االغ با و رفت بود افتاده ا  ببینید) بود شهره دانایی به که ح

 و جک بقیه ببینید موندم من دیگه یعنی بوده؛ شیییهره دانایی به االغش که بوده بدبختی چه دیگه حسییینک این

 به ربطی چه اصال قصه دوتا این که میرسه االغه ذهن به و میکنه مطرح و میره! بله!( بودن اییاسب چه جونوراش

صره، دوران مال این بابا دارن؟ هم ! افتادم یکالغ مرغ عجب گیر»:عبارت بیان با و! ایناس و پنج قرن مال اون معا

 !میده ادامه داشت که ای تازه و تر های ینجه خوردن به «!شیننه تو که هه جوجه اون بدبخت

 بود دبیرسییتان سییوم ادبیات کتاب الی از حسیینک کشیییدن بیرون زورکی دنبال همرغ مامان که حین همین در

شید ور اون ور این به سرکی یه کوچولو جوجه سنکِ شد متوجه و ک شه یه رفته در به در ح  قبال که آغل یگو

 شییده چی: پرسییید کنان جیک جیک همونطور و رفت جلو! کنهمی گریه زار زار داره و نشییسییته بود اسییب جای

 داداچ؟

 رفته و بگیره زن میخواسییته و میکنه بدبختی احسییاس و سخسییته عیدیه شییب چقدر که داد جواب حسیینک و

ستگاری ساط در آه چون و خوا شته ب شو کالغ مثل ندا  این از دیگه ذره یه و بیرون انداختنش لگد با و گرفتن باال

 (بسوزونه؟ دل آدم واسه بیاد بخواد جوجه یه که میکنید اینجوری مردم جوونا با چرا آخه! )ها ناله

 که کرد پیشنهاد العاده فوق راه یه جوجه! آدمیزاده بعض چی همه عقل گفتن قدیم از که اونجا از! کالم یخالصه

سنک ذهن به لحظه اون تا سیده ح شنهاد! هیچی راهی؟ چه! داد نجاتش بدبختی از و بود نر سنک کرد پی  بره ح

 خانواده به بده پشنهاد اینا و ای قباله پشت و مهریه عنوان به م اسب و مرغ! بفروشه قناری جای کنه رنگ و کالغ

 پیشنهاد خودم به! نمیاد کسی گیر اصال که ماسب! خداتومنه کیلویی االن مرغ! نخندید) میخواد که دختره اون ی

 !میشه تموم خوشی و خوبی به چی همه و!( میکنم قبول بدن

سنک  کرده کپ که در به در جوجه «چی؟ خودت پس شوجای؟ اینقد کوجای بچه»: گفت جوجه به رو درجا ح

 !نکشه رو و زیر هم دیگه و بزاره زرده دو تخم دوتا روزی شد بزرگ وقتی که داد تعهد بود

 زندگی هم کنار در عمر پایان تا خوشییی و خوبی به جونوراشییون و جک و خانومش و حسیینک که بود اینطور و

 !کردند

 !بده تحویل نگهبانی در جستش هرکی! الهی بخورتش موش! داریم حسنک یه مام

 


