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 ي تابستان ذخيره
كننيد.   م در يكي از شهرهاي سرد زندگي ميي ا ي خاله خانواده
كردند، از مامان  هم صحبت مي تلفني با كه مامان و خاله ديروز

دخترخاله صحبت كنم. وقتي  خواستم گوشي را به من بدهد تا با
جا بير  زييادي    ناي»، او گفت: مكرده احوالپرسي خالبا دختر

بر  و سيرما را دوسيت    آمده و هوا خيلي سرد است. من اصالً
بروم، ممكن است  ندارم زيرا مجبورم در خانه بمانم. اگر بيرون

پايم بشكند يا سرما بخورم و مجبيور شيوم   و ليز بخورم و دست
 «آمد. وقت بر  نمي هيچ دارو مصر  كنم. اي كاش

اي مامان تعريف كيردم كيه   هاي ما تمام شد، بر وقتي صحبت    
خاله، بر  و زمستان را دوست ندارد. مامان از من پرسيد: دختر
من بير  را  »جواب دادم:  «آيد؟ آيا توهم از بر  خوشت نمي»

برفيي   و آدم بيازي كينم   توانم بر  دارم زيرا مي خيلي دوست
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ي بير  فطي     كني فايده يفكر م»مامان پرسيد:  «درست كنم.
هيا   ر ي ديگري دارد؟ ب خوب، چه فايده»گفتم:  «همين است؟

يگير چييزي از آنهيا بياقي     شوند و د پس از چندروز آب مي
 «ماند. نمي
عزيز دلم! برفي كه در »مامان دستي روي سرم كشيد و گفت:     

شيود اميا    روز آب مي بيني، بعد از چند ها مي و خيابان كوچه
ر بعضيي  نشيند، تا آخر بهار و حتي د ها مي برفي كه روي كوه

زييرا هميين    مانيد  ها باقي مي وي كوهجاها تا اوايل تابستان ر
كننيد. اگير    مي ها آب مورد نياز ما براي سال بعد را تأمين بر 

گرم سال آينده را بايد بدون آب بگذرانيم.  بر  نبارد، تابستان
 «داني زندگي بدون آب يعني چه! مي مطمئنم

ات  خاليه اگر دختر: »د ادامه دامي فكر كردن مامان پس از ك    
اين دليل است كيه در شيهر    آيد، به ش نمياز بر  خيلي خوش
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بارد و تطريبا تمام زمستان بر  روي زمين  مي ها بر  زيادي آن
براي  است. درست است كه راه رفتن روي بر  براي شما و حتي

 هياي  اما بايد خدا را شكر كنيم كه بير  ترها مشكل است  بزرگ
قرار داده است زييرا هييچ    ي آب تابستان ما زمستان را ذخيره

 «تواند زنده بماند. بدون آب نمي موجودي
 «قاصدك»

 لطف خدا
 ش رعدرّدر غ

 ي باد در ناله
 ي ابر در گريه

 بر دشتِ آباد
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 در قامت كوه
 ي خاك در چهره
 ي گل در غنچه
 ي پاك در چشمه

 
 در هر ستاره

 در نور خورشيد
 در روي مهتاب
 وقتي كه خنديد

 
 ي سبز ر بيشهد

 در كوچ مرغان
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 در پيچش رود
 در شعر باران

 
 هر گوشه ديدم
 لطف خدا را

 من دوست دارم
 ها را اين آيه

 «افشين عالء»
 سايه

 مون يك نفر تو كوچه
 دنبالمه هميشه
 رم باهامه هر جا مي
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 شه ازم جدا نمي
 

 شه شم، پا مي تا پا مي
 شينه شينم مي تا مي

 زرنگ و بازيگوشه
 بينه ميانگار منو 

 
 مهگه سايَ مامان مي

 هر جا برم باهامه
 وقتايي پشت سر يه
 وقتي پيشِ پامه يه

 «مريم اسالمي»
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 سوسكه داره خاله تب
 سوسكه داره خاله تب

 سوزه از تب داره مي
 بيچاره سرما خورده

 روزهاآلن يكي دو
 

 ضعيف و الغر شده
 دو پاره استخوونه

 رو دوشِ آقا موشه است
 خونه كارِتمومِ 
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 شستنِ رختاي چرك
 پختن شام و ناهار

 خريدِ گوشت و ميوه
 از توي كوچه، بازار

 
 وقتي كه آقا موشه
 براش غذا مياره

 «. خوام نه، نمي»گه:  زود مي
 چون اشتها نداره

 
 كاشكي كه حال سوسكه
 خوب بشه هرچه زودتر
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 وگرنه آقا موشه
 افته آخر از پا مي

 «نيا شكوه قاسم»
 بازي براي بوسيدن

ي  باره( كه براي مشورت در 9ها تمام شد. ياران پيامبر ) حر 
نيد، برخاسيتند كيه برونيد.     موضوعي پيش ايشان آمده بود

تيا جليوي در    هاي خود را ( هم برخاستند و ميهمان9)پيامبر
كه رسيدند، كميي ايسيتادند. يياران     بدرقه كردند. جلوي در

ليذت  هاي ديدار ايشان  خواستند از لحظه ( كه مي9پيامبر )
 ميل نداشتند بروند. ببرند،
( كودك خردسالي بود. او بيا  :حسين ) در آن روزها امام    
سال خودش جلوي در خانه مشغول بازي بيود.  و سن هم هاي بچه
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( به حسين كوچكشان افتياد، از يياران   9) وقتي چشم پيامبر
( بيا  :ي خود رفتند. حسيين )  نوه خود جدا شدند و به سوي

طير    ها جدا شد اما بيه  بخند زد و از بچهديدن پدربزرگش، ل
دوييد تيا    طير  ميي   طر  و آن ( نرفت. او به اين9) پيامبر
 بزرگش را به بازي كردن با خودش وا دارد.پدر
خواستند  كرده بودند و مي هاي خود را باز ( دست9پيامبر )    

( هيم سيعي   :( را در آغوش بگيرند. حسيين ) :حسين )
صله بگيرد و ايشان را به دنبال خيود  ( فا9كرد از پيامبر ) مي
بازي زيبا ايجاد شده بود. حسين  ديدني از اين اي شاند. صحنهبك
( بيا آغيوش بياز او را دنبيال     9دويد و پيامبر ) ( مي:)

كردند. در آن روزگار، مردم براي فرزندان خيود اهمييت    مي
( بيراي  9بود كه ديدن شوق پيامبر ) د. اينزيادي قائل نبودن
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 ن هم ايستاده بودند و بيازي نيوه و  ب بود و ياران ايشاهمه جال
 كردند. پدربزرگ را تماشا مي

قيدم برداشيتند و خيود را بيه     ( چند 9انجام پيامبر )سر    
. او را در آغوش گرفتند، بعيد چنيدبار   ( رساندند:)حسين

( :) هايش را بوسيدند و او را رها كردند. حسين صورت و لب
 هيا اداميه داد.   شادي به بازي بيا آن  ها دويد و با به طر  بچه

سي كه در بيازي برنيده شيده اسيت،     ( هم مثل ك9پيامبر )
حالي كه لبخند بر لب داشتند، به سوي ياران خود برگشتند. در

و هميه   ياران ايشان اين خاطره را براي ديگران تعريف كردند
 ا دوست دارند.ها ر اندازه بچه (چه9اكرم )فهميدند كه پيامبر

 «دوست رحمان مصطفي»



 11 

 آقاي خستهشكايت دو
سيال خيراب شيد. آن     11ي ما بعد از  ساعت قديمي خانواده

ده بود. وقتي سياعت خيراب شيد،    ارث رسي  ساعت از پدرم به
ها  پرنده را به ديوار حياط آويزان كردم كه اي آن ي تخته جعبه

 هاي فلزي ساعت را هم در سطل در آن النه درست كنند. قسمت
 تم.زباله انداخ

روز صبح، زنگ در را  ه يكك تم تا اينچند روز بود ساعت نداش    
ي  مأمور پليس آمده بود و دو عطربيه  زدند. در را كه باز كردم،

و كوچك ساعت همراهش بودند. خيلي تعجب كردم اميا   بزرگ
و ديگيري   شيمار  ساعت ي اين دو آقا، يكي عطربه»مور گفت: مأ

 شيان  ها را از خانيه  اند كه آن شمار، از شما شكايت كرده دقيطه
 «ايد. بيرون كرده
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دو هير  «كيرد.  و كار نمي ولي ساعت خراب شده بود»گفتم:     
سال  11زيرا بيش از ما خسته شده بوديم »عطربه با عجله گفتند: 

خوابيديم.  ما كار كرده بوديم. براي همين ميي ش براي خانواده
ي پرنده را نشيان   نهال «توانستيم كار كنيم؟ ا چند سال ميمگر م

 «ها شده اسيت.  رندهي پ ساعت اآلن النهي  جعبه»دادم و گفتم: 
بيراي ميا پييدا     آنيك جاي كوچك در حتماً»ها گفتند:  عطربه
بيم و از شيكايتمان  آن بخيوا شود كه با خييال راحيت در   مي
 «نظر كنيم. صر 
 چييز  ي ساعت گذاشتم و همه ها را برداشتم و توي جعبه عطربه    
ها هم  خره عطربهباال»گفتم:  خوشي گذشت. به مأمور همخيروبه 

حاال سياعت  »زد و گفت:  او هم لبخند «زنشستگي دارند.حق با
 «خوابيده. شما واقعاً

 «ضيايي محمد رفيع»
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 شكارچيان و ماهيگيران بزرگ
ها در مناطق مختلفي  اسكيموها، شكارچي و ماهيگير هستند. آن

 ، گرينلند و اسيكانديناوي زنيدگي  مانند روسيه، آالسكا، كانادا
 ها شكارچيان و مياهيگيران مياهري   اسكيموها، قرنكنند.  مي
هياي   هاي آالسكاي شمالي، در شيكار نهنيگ  اند. اسكيمو بوده
تُين وزن دارنيد!    61هايي كه بييش از   گ مشهورند نهنگبزر
اسيكيموها،   گيرنيد.  يموهاي گرينلند، از ماهي روغن ميي اسك
هم شيكار   فُك و فيل دريايي و گاهي تر هاي سفيد كوچك نهنگ
 كنند. مي
ي منجمد شمالي، بعضي از  هاي كوتاهِ منططه در طول تابستان    

هياي شيمالي را    جاي ماهيگيري، پرندگان و گوزن بهاسكيموها 
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ر بعضي كشيورها بيه نگهيداري از    كنند. اسكيموها د شكار مي
غيذا و   انها از گوزن به عنو هاي گوزن مشغول هستند. آن گله

از پوست ايين حييوان،   كنند و  ونطل استفاده مي ي حمل وسيله
 ي خود را ازيدگيد. آنان ديگر لوازم زنيكنن  ميلباس درست 

 كنند. طريق خريد و فروش تهيه مي
هيوا تارييك اسيت،     مياه  شمال، شيش  چون در مدار قطب    

هيا وقتيي    اسكيموها زمان خاصي براي خيواب ندارنيد. آن  
 ه خسته شوند!خوابند ك مي

 مراقب بدنتان باشيد
 طور مرتب براي معاينه به پزشك مراجعه كنم؟ براي چرا بايد به

كه از سالمت و بهداشت كامل خود مطمئن شويد، بايد مرتب  اين
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به پزشك مراجعه كنيد. پزشك، براي كنترل رشد شيما، قيد و   
هايتيان را نييز    گيوش  ها و گيرد. او چشم وزنتان را اندازه مي

 تا مطمئن شود كه مشكلي ندارند. كند اينه ميمع
هاي بزرگ  براي آزمايش بينايي، بايد عالمت    آزمايش بينايي

و تشيخي  بدهييد.    ي معينيي بخوانييد   و كوچك را از فاصله
ي دور  فاصيله  بيين هسيتند، چيزهيا را از    افرادي كه نزدييك 

بينند. افرادي كه دوربيين هسيتند، بيراي     نمي صورت واضح به
ها مشيكل دارنيد.    ها و كتاب هاي روي برچسب تهندن نوشخوا

ي ايين   بينند. هميه  تيره و محو مي افراد آستيگمات، چيزها را
 شود. هاي بينايي، به كمك عينك رفع مي اشكال

 ه باشد،  ان گرفتياگر مجراهاي داخل گوشت    آزمايش شنوايي
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. شود، پس بايد آن مجراها باز شود شنوايي شما دچار مشكل مي
فاده از سيمعك،  افرادي كه مشكل شينوايي دارنيد، بيا اسيت    

 شود. شنواييشان بهتر مي
 هيا و  ي پزشيكي، سيالمت چشيم    با معاينه    چند توصيه مفيد

كنييد. بيراي كنتيرل     طور مرتيب كنتيرل   هايتان را به گوش
سر، مرتب موهايتان را شانه بزنيد. هنگام سرفه و عطسه  ي پوسته

بار مسيواك بزنييد و هير    . روزي دوجلوي دهانتان را بگيريد
از  از غذا، پيس  مراجعه كنيد. قبل پزشكدندانبار به  يك ماه شش

هايتيان را   از تماس با جيانوران، دسيت   لت و پسخروج از توا
كنند،  هاي ديگر بدنتان را كه عرق مي بشوييد. زيربغل و قسمت

 بشوييد، خشك كنيد و براي  بيروز بشوييد. پاهايتان را مرتهر



 11 

 از زگيل و ميخچه كنترل كنيد. لوگيريج
 «طالقاني ر صالحيالمعارف چراها، مترجم امي دايره»
 هاي نان حفره

هيايي كيه در ييك     حفره هايي وجود دارد؟ چرا در نان حفره
شيود.   هاي گاز ايجاد مي بابحآيد، دراثر  نان به وجود مي تكه

تيا  كنند  نان، آرد و آب را با هم مخلوط ميبراي درست كردن 
آيد. سپس مطدار كمي مُخّمر )خميرترش( بيه  در  شكل خمير  به

كنند. مخمر نوعي قارچ است كه اگير در   اين مخلوط اضافه مي
كند و از خود  مرطوب قرار گيرد، با سرعت رشد ميجاي گرم و 

كند و باعث  باب ايجاد ميحكند كه در خمير  گازهايي خارج مي
ي  نيان، ميزه  ت كه بيه  شود. اين مخمر اس پُف كردن خمير مي

 دهد. مخصوص و بوي اشتهاآور مي
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ز مخمير  بيار ا  داند در چه زماني براي اوليين  كس نمي هيچ    
دها سيال  رسد اين امر مربوط به صي  استفاده شد اما به نظر مي

ي يك امر  كار نتيجه ي قديمي، اين پيش است. بر اساس يك قصه
قي ور اتفيا طي  گويند مطداري مخمر بيه  مي تصادفي بوده است.

كيه   دلييل ايين   كردن آن شد. بيه  داخل خمير شد و باعث پف
مولي شده بيود، ميردم فكير    برابر نان معي آن نان دو اندازه

ي آن  آنجا كيه ميزه  اين يك نان جادويي است اما از كردند كه
د، همه به اين فكر ي معمولي بهتر بو مزه نان، از نان كلفت و بي

 ي نان، از مخمر استفاده كنند. افتادند كه ازاين پس براي تهيه
هاي گاز  بابحايي در خود دارند كه در اثر ه ها نيز حفره كيك    

 وجود   ي ماده ديگري به ها به وسيله شوند اما اين حفره ايجاد مي
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پودر، پيودر   بيكينگ»ده ما اين ي خاصي ندارد. آيد كه مزه مي
 است. «مايهخمير

 «مترجم محمدرضا و محمد شمس»
 پنگوئن طوطي و
با هم دارند؟ هر  هايي دانيد طوطي و پنگوئن چه شباهت آيا مي

گذارنيد.   دو پرنده هستند بنابراين، پر و منطار دارند و تخم مي
هاي  مورد است اما اختال  شباهت اين دو پرنده فط  همين چند
تواند در مناطق يخييِ قطيب    زيادي با هم دارند. طوطي نمي
كننده  ماهي بگيرد يا سرماي منجمدجنوب زندگي كند، شنا كند،

توانيد در   نميي  از سوي ديگر، پنگوئن هيم  قطب را تحمل كند.
 روي  رواز كند،يتواند پ هاي گرمسيري زندگي كند، نمي جنگل
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هيا را   ي ميوه هاي سخت و هسته دانه ي درختان بنشيند و شاخه
 بخورد.

متفاوت  هايي با شراي  كامالً اين دوپرنده با زندگي در مكان    
هياي طبيعيي    دو، در زيسيتگاه  آن اند. هر يك از گار شدهساز

 كنند. متفاوتي زندگي مي
 «اهيمي )فخار( و مهرزاده مينانژادمترجم صديقه ابر»

 چوگان، يك بازي ايراني
تاز با اسب. براي اين و ، ورزشي است پر از تالش و تاختچوگان

ن در اصيل،  ورزش، به ميداني وسيع و دو تيم نياز است. چوگيا 
ايراني است. در گذشته هيد  از بيازي چوگيان،     يك ورزش

ي جنگياوري بيوده    ت مهارت سواركاري و افزايش روحيهتطوي
است. در ايران باستان، مسابطات چوگان بر خيال  اميروز بيه    
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هياي بلنيد و    نبود و چند سواركار با چوب دسيتي  صورت تيمي
 ي را به بازيشدند و گو بك اما محكم، وارد ميدان بزرگ ميس
 گرفتند. مي
اكنون در هر تيم چوگان، چهار سواركار در جلو بيه عنيوان       

كنند.  عنوان مدافع عمل مي سر، به ر پشتدو سواركار د مهاجم و
 هيا  ي آن بگذارند گويِ حرييف، وارد دروازه  اعضاي تيم نبايد

 ي حرييف، ييك امتيياز    شود. داخل شدن هر گوي به دروازه
تيمي كه امتيياز بيشيتري    در پايان بازي، هرشود.  محسوب مي

ي  بار كه گلي به ثمر برسد، دروازه داشته باشد، برنده است. هر
چيوب سيفت و    شود. گويِ بيازي چوگيان، از   ها عوض مي تيم

شود. بازي  ت مييي محكم و سبك درسيبازي از چوبچوبدست 
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 هند، ژاپن و چين راه پيدا چوگان از ايران به روم شرقي، مصر،
 كرد.

 «شهرزاد احمدزاده»
 منتظر جوابم

 دانيم چيست؟ دانيم كجاست ولي نمي آن چيست كه مي* 
رود اميا   به باال و پايين به راست و چپ ميآن چيست كه رو * 

 كند. هرگز حركت نمي
اش را تيرك   رود اما هرگز كاشيانه  جا مي آن چيست كه همه* 
 كند؟ نمي
 ت؟هوا اس آن چيست كه خوراكش فط  بادِ* 
 مرغ و هم جاده؟ كه هم انسان دارد، هم تخمآن چيست * 
 دهد؟ تا به سرش نكوبي، كاري انجام نميآن چيست كه * 
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وليي هرگيز زيياد     شيود  تر ميي  آن چيست كه هر روز كم* 
 شود؟ نمي
 گويد؟ كه هم نام گياه است و هم اذان ميآن چيست * 

 ها را در ماه بهمن بخوانيد پاسخ
 شادمانه

 ره، از آشپزخونه مياد! حال ميز يه نفر ا 
     يكي سوار تاكسي شد ولي درِ تاكسيي را نبسيت. راننيده
خواهي  مي»داد:  مسافر جواب «بندي؟ چرا در را نمي»د: پرسي

 «دربست حساب كني!
 كه ضيايع نشيود، صيداي     اين يه نفر افتاد توي جوب، براي

 در آورد! قوطي
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  :اطالعياتي،   ييك »گفيت:   «شغلت چيست؟»به يكي گفتند
 «دهد! را لو نمي وقت خودش هيچ
 هيا   ما بيچاره»مريض:  «درجه تب داريد. آقا شما يك»كتر: د

 «آيد! برنمي بيشتر از اين از دستمان
 ي نوشابه چيسيت؟ گفيت:    باره از يك نفر پرسيدند نظرت در
 «فط  حيف برق نداره! اره، هم گازد هم آب»
 خورند؟ گفيت:   رها گل ميدوني چرا زنبو به يكي گفتند: مي
 «دروازه بانشان خوب نيست! البد»

 آذر «زود بگو چيست»پاسخ 
 ني، دارچين. مپ، شمع، قلمشلغم، ال


