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   روزهاي تكرار نشدني

همه با صداي بلنـد از  مدرسه وقتي به خانه برگشتيم، ول روز ا
هاي خود  ها و همكالسي و كالس و ديدن معلمولين روز درس ا

كرديم كه مامان  ي اعضاي خانواده تعريف مي براي مامان و بقيه
دخترم، تـو داري گريـه   «ت:و گف خواهر بزرگم رفت به سراغ

 رمـهخوا »ده است؟ـه شـدرسه مگر چـول مروز ا كني؟ مي

ـ «رد گفت: ك مي اكـپ هايش را كه اشك پـور را   انم متـين ـخ
ي مـا رفتـه    لم ادبيات فارسي ما! او از مدرسهيادتان هست؟ مع

  »است.

افتـاده  چه اتفـاقي  «مادر صورت خواهرم را بوسيد و گفت:     
خـواهرم گفـت:    »ي شما بـرود؟  است كه باعث شده از مدرسه

وانسته در تهران بماند و ت خاطر بيماري تنفسي همسرش نمي به«
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ايش در مدرسه خيلـي  به شهرستان زادگاهش برگشته است. ج
خوبي او تـدريس   تواند ادبيات را به نمي كس خالي است. هيچ

را شكر كن كه معلـم شـما و   دخترم! خدا «مامان گفت:  »كند.
كـم بـه    ت هستند. معلم جديد كه بيايد، كـم اش سالم خانواده

طم را اما اگر من جاي شما باشم، ارتباكنيد  تدريس او عادت مي
شوم و  خبر كنم هميشه از حالش با با معلم خوبم حفظ و سعي مي
هـا   ي همكالسـي  هاي خودم و بقيه او را هم در جريان موفقيت

  »قرار دهم.

مامان انـداخت و گفـت:    خواهر كوچولو خودش را در بغل    
د؟ يعنـي  كن ن تازه به مدرسه رفته كه گريه ميجومگر خواهر«

 وقـت بـه مدرسـه    سناك است؟ مـن هـيچ  قدر تر مدرسه اين

نـه  «دفعه همه زديم زير خنده! مامـان گفـت:    يك »روم. نمي
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چون خانم معلم را  دخترگلم! مدرسه ترسناك نيست، خواهر شما
. عزيزان ندك ميگريه  و او به شهرستان رفته خيلي دوست دارد

يـد، خـوب   نگذرا از لحظات عمرتان كه در مدرسـه مـي   من!
هاي مهربان خود را بدانيد كـه ايـن    استفاده كنيد و قدر معلم

  »ز در زندگي شما تكرار نخواهد شد.روزهاي زيبا هرگ

سپس مامان به آشپزخانه رفت و ما را بـراي خـوردن يـك        
  احضار كرد. عصرانه لذيذ

  »قاصدك«

  خونه ريزه درس مي خاله

  ريزه شاد و خندون خاله

  نهبيرون اومد از خو

  ره؟ به نهضت كجا مي
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  خواد كه درس بخونه مي

  كيف و كتابش كجاست؟

  هاش تو زنبيل ميوه

  بوي انار گرفته

  دفترِ سبزِ انشاش

  خالي توي خونه خال

  مونه منتظرش مي

  از رو كتاب خاله

  خونه: درس حساب مي

  ميو، دوتا موشميو

  دو ماهيِ طاليي

  دو با دو، شد چهارتا
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  ريزه جون كجايي؟ خاله

  ريزه تو كالسه خاله

  نويسه شو مي ديكته

  خالي توي خونه خال

  ليسه هاشو مي پنجه

 ترهـاي بـدون   نهضت سوادآموزي، نام جايي است كه بزرگ«

  »روند. مي جا سواد براي ياد گرفتن سواد به آن
  »نيا شكوه قاسم«    

  كوچولو گُم شده بود علي

  رفت به جنگ كوچولو مي علي

  چه پلنگبه جنگ يه ب

  و جنگل بزرگ بودچه پلنگ تب
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  ي شير و شغال و گرگ بود همسايه

  كوچولوي جنگجو علي

  دويد و رفت دنبال او

  چه پلنگ شيطونب

  خودش رو كرد پشت درختي پنهون

  كوچولو هرچه گشت علي

  نشاني از او نديد

  يه مرتبه شب اومد

  رو اش چادر تيره

  بر سر جنگل كشيد

  هاي جنگلي تو كوچه

  گم شد علي
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  ندونتا اينكه ماه خ

  دنيا رو كرد چراغون

  خواست شبونه دلش مي

  دوباره برگرده بره به خونه

  ما تو اون سياهيا

  پيدا نبود يه راهي

  اي قشنگ و ناز افهرز

  با گردن خيلي دراز

  جا گذشت از اون داشت مي

  خط خطي بود و زيبا

  ستكوچولو پا شد و ج علي

  رافه نشستبه پشت ز
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  از اون باال سرك كشيد

  اش رو ديد خونهتا اينكه 

  با خوشحالي رفت و رسيد
  »اسدا... شعباني«

  شكارچي دروغين

مردمان پر تالشي  بود كه روزگاري در نزديكي جنگلي روستايي
مردي بود كـه بـا    كردند ولي در ميان آنان در آن زندگي مي

 ارزش خودش خـوش بـود. او دوسـت داشـت     هاي بي حرف

ز او تعريـف كننـد.   همه ا آنكه كاري بكند و زحمتي بكشد، بي
هـايي   دروغ شد، گونه كه او دوست داشت نمي آن چون شرايط

و  ها زد. دروغ هاي عجيب و غريبي مي بافت و حرف هم مي را به
ها ادامه داشت تـا اينكـه    دتـ، م آن مرد ي هاي بيهوده حرف
  آبرويش پيش مردم رفت. روزي
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 نديدنـد و هرچـه دنبـالش    يك روز مردم مرد دروغگـو را     

گشتند، او را پيدا نكردند. نگران شدند مبادا حيواني در جنگل 
او را خورده يا باليي سرش آمده باشد. نزديك شب بود كه مرد 

كه از خستگي، رنگ به  ه و مانده از جنگل برگشت در حاليخست
  چهره نداشت.

مرد كه در جنگل راهش را گم كرده بود، خجالت كشيد آن را     
 »امروز چه شد؟ دانيد نمي« براي همين گفت:به ديگران بگويد. 

مـرد   »گم نشده بـودي؟  مگر تو امروز در جنگل«يكي پرسيد: 
 »شناسم. ي جنگل را مثل كف دستم مي من گم شوم؟ همه«گفت: 

غگـو گفـت:   مرد درو »رنگت پريده؟ پس چرا«ديگري پرسيد: 
  »جاي من بودي، مرده بودي! رنگم پريده؟ تو اگر به«

  بودند، با تعجب به جمع شده  كه همگي در ميدان دهردم ـم      
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 » از درخت افتادي مادر؟«ني پرسيد: كردند. پيرز مرد نگاه مي

؟ اگـر دلِ  بيفتم ام كه از درخت مگر طفل شيرخواره« مرد گفت:
گويم. مـن امـروز يـك شـير      تان مي شنيدنش را داريد، براي

ي گفـت:  عقب رفتند. پيرمرد مردم متعجب، چند قدمي« كشتم!
نكند شير بيمار يا چه شيري بوده كه تو توانستي آن را بكشي؟ «

  »شير بوده! بچه

گـويي   چه مي«اي رفت و گفت:  هرّراضي، چشم غمرد از خود    
دادي! اما  ديدي، از ترس جان مي تو اگر آن شير را مي پيرمرد؟

دست خفه كردي  شير را با«يكي پرسيد:  »من آن شير را كشتم!
خواستم شير را  ل ميراستش او«مرد گفت:  »شير كشتي؟يا با شم

بـراي همـين بـا     با دست خفه كنم ولي شير از آن شيرها بود.
  »شمشير آن را كشتم.
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آمد پسـرم؟ چـرا ايـن كـار را      چطور دلت«پيرزني گفت:     
دلـم  آن شير، يك شير معمـولي نبـود!   «گفت:  مرد »كردي؟

ي اهالي  آمد همه كردم، مي برايش سوخت ولي اگر رهايش مي
كس شيري بـه   گويم تا حاال هيچ خورد! من كه مي روستا را مي

مش هفده زرع بود!آن بزرگي نديده چون از گوش تا نوك د« 

  »وااااي!«همه گفتند: 

 اي به او با شمشير ضربه«تازه كرد و گفت:  مرد دروغگو نفس    

پـس ايـن شـير    «گفت:  جواني »زدم كه از وسط دو نصف شد!
چـه  «مـرد گفـت:    »ببينـيم! رده، ديدن دارد. برويم آن را م

 دستي ديده است، كجـا  چنين ضرب گويي نادان؟ شيري كه مي

قـدر   روستا تا ايـن حـرف را شـنيدند، آن    اهالي »ايستد؟ مي
خنديدند كه اندازه نداشت. بعد هم هر كس سراغ كار و زندگي 
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تعريف  نان ماجراي كشتن شير راخود رفت اما مرد دروغگو همچ
  كرد. مي

المثـل   دليل از خودش تعريف كند، اين ضـرب اگر كسي بي     
ن ضربِ دستي ديـده،  شيري كه چني«شود:  حكايت حال او مي

  »ايستد؟ كجا مي
  »محمد ميركياني«

  حريف شير

ترسـم. از تـو كـاري     من از تـو نمـي  «اي به شيري گفت:  پشه
ست بگو! شايد آيد كه من نتوانم انجام دهم. اگر جز اين ا برنمي

هايت را بـه كـار بينـدازي يـا بـا       ي چنگالتوان مي فكر كني
چـون   كه كار مهمـي نيسـت   هايت گاز بگيري؟ ولي اين دندان

 كار را شود، اين ها وقتي كسي با ديگري دعوايش مي خيلي وقت
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ر مايل باشي، حاضـرم بـا تـو    ترم و اگ كند. من از تو قوي مي
  »بجنگم.

 ور شـد و  به شـير حملـه   يف از خود،سپس پشه در حال تعر    

. نيش زداش را  بينياطراف صورت او مانند موي  دونبجاهاي 

خود را چنگ كشـيد تـا    قدر صورت شير براي مقابله با پشه، آن
تسليم شد. پشه باز هم كمي داد و فريـاد   خونين با صورت اينكه

  كرد، بعد پريد و از شير دور شد.

ون تارهاي عنكبوتي گرفتار شـد.  اما طولي نكشيد كه پشه در    
بلعيد، پشه به بـازي   ي كه عنكبوت آرام آرام پشه را ميهنگام

تـرين جـانوران    گريست كه او را در نبرد با قـوي  مي سرنوشت
پيروز و در نبرد با موجود ضعيفي چون عنكبوت مغلوب كـرده  

    بود.

 »ازوپ، ترجمه حسين ابراهيمي«
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  حاكم و دلقك

عنوان دلقك دربار  اي را به وش و سرزندهحاكم بغداد، مرد باه
اجير كرد تا با كارهاي خود سرگرمش كند. حـاكم دلقكـش را   
خيلي دوست داشت و به همين علت افـرادي كـه در دربـار او    

  گذاشتند. ند، به اين دلقك بسيار احترام ميبود

ها او را  د دلقكش گريان است، فهميد نگهبانيك روز حاكم دي    
هـا   ها علت را پرسيد. يكي از آن اند. فوري از نگهبان كتك زده

 »ما هم كتكش زديم. او روي تخت پادشاهي نشسته بود و« گفت:

او از قصد اين جلوي چشمم دور شويد. مطمئنم  از«حاكم گفت: 
  »كار را نكرده است.

ها هم به گريه و زاري ادامـه داد.   ز رفتن نگهباندلقك بعد ا    
 »كنـي؟  ديگر براي چه گريه مـي «پرسيد: و  حاكم عصباني شد
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خـاطر   به«حاكم با تعجب پرسيد:  »خاطر شما. به« دلقك گفت:
دقيقـه   بله، براي شما. اگر من براي چنـد « دلقك گفت: »من؟

پـس   ت پادشاهي، مستحق كتك خوردن باشـم نشستن روي تخ
  »ايد. نشسته تختهاست روي اين  حال شما كه سال به واي

  »ترجمه محمد شمس«

  رود؟ غذا به كجا مي

 خوريد، غذا سفري طوالني را در بدن شـما  هنگامي كه غذا مي

كشد. ايـن سـفر كـه     طول مي كند كه حدود سه روز آغاز مي
شود كه بـه   اي انجام مي نام دارد، در لوله »هضم«يا  »گوارش«

گويند. يك سرِ اين لوله، دهان و سـر   مي » دستگاه گوارش«آن 
 هـاي  ك از قسمتدر طول اين سفر، هر يديگر آن، مقعد است. 

  وادي به آن ـدهد و م ذا انجام ميـ، عمل خاصي روي غ دنـب
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  كند. اضافه مي

هـاي   هر غذا بايد در دهان به قطعه يد؟غذا را چقدر بايد جو
تر گـوارش شـود.    راحت بسيار كوچك تبديل شود تا در معده

از غذاهاي  گوشت و غذاهايي را كه فيبر زياد دارند، بايد بيشتر
و بخوريد. حاال يـك   ديگر بجويد. يك گاز كامل از سيب بزنيد

هـا   ني را كه براي جويدن هر يـك از آن تكه پنير بخوريد. زما
هاي ريز  همقايسه كنيد. مواد غذايي به ذربا هم  ايد، صرف كرده

توانند  اي كوچك ميـه شوند و اين ذره ميكروسكوپي تبديل مي
  وارد خون شوند.

ها  ك جاده است. دنداندستگاه گوارش شبيه ي    ت غذامسافر
آب، مـواد   كنند. بزاق مانند انند كارگراني غذا را تكه تكه ميم

دست،  مانند كارگر جارو به كند. زبان غذايي را نرم و خيس مي
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فرستد. شـما غـذا را    مي كند و به سمت مري گلوله مي غذا را
ي دستگاه گـوارش  هاي بعد دهيد و غذا وارد قسمت مي قورت
  شود. مي

 »مـري «شـود كـه بـه آن     مـي  اي غذا از دهان وارد لوله     

را بـه معـده    شود و غـذا  ي مري فشرده مي ديواره گويند. مي
يك مخلوط كن است. غذا در شما مانند  ي كند. معده منتقل مي
شود. معـده   كه شبيه سوپ مي شود قدر به هم زده مي معده آن
ايي ـدارد و روي آن كاره خود نگه مي اعت درـچند س غذا را

  دهد. انجام مي

و نـاي در كنـار   هاي مري  شود؟ لوله چه چيز باعث خفگي مي
ي آن،  اي است كه به وسـيله  اند. ناي، لوله يكديگر قرار گرفته

رستيد. هنگامي كـه غـذا را قـورت    ف هايتان مي هوا را به شش
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. اگر پـس از  شود تا غذا وارد آن نشود ناي بسته مي دهيد، مي
به اشتباه وارد  خوردن غذا، مسير ناي به موقع بسته نشود، غذا

دهد  صورت به شما احساس خفگي دست مي شود. در اين ناي مي
  گردد. تان باز مي غذا از ناي به دهان و معموالً

  »ترجمه امير صالحي طالقاني«

  ي پلنگ خانواده

 ن عضو گـروه تري اين جانور، كوچك    پلنگ با نقوش ابر مانند

كيلـوگرم وزن   20تـا   15و  سانتيمتر طول 80ها است كه  پلنگ
شرقي زندگي  هاي انبوه آسياي جنوب دارد. اين پلنگ در جنگل

ها  د را در حال شكار پرندگان، سنجابكند و بيشتر اوقات خو مي
گذراند. اين جانور در باال رفتن  ميان درختان مي ها در و ميمون

  هر است.از درختان بسيار ما
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ست كـه در آمريكـاي   جگوار تنها شكارچي بزرگي ا    گوارج
ور آب را دوست دارد و خـوب  كند. اين جان جنوبي زندگي مي

هاي  هاي باتالقي براي شكار خوك كند. جگوار در جنگل شنا مي
به آرامـي   ها و جوندگان ها، ماهي ها، الكپشت وحشي ، ميمون

  زند. پرسه مي

ترين چهارپاي شناخته شده  ن جانور سريعاي    يوزپلنگ (چيتا)
 ود اما سرعتد انگيز مي ت و با سرعتي باور نكردني و شگفتاس

اگـر  يابـد و   در كمتر از يك دقيقه كاهش مي يوزپلنگ معموالً
مانند غزال باشد،  اش جانوري دويدن بيشتر طول بكشد و طعمه

احي هـا در نـو   پلنگيوز اش برسد. تواند به طعمه نمي احتماالً
  كنند. زندگي ميخشك و باز آفريقا 

  هاي  كوه موهاي بلند و انبوه اين پلنگ، آن را در      برفي پلنگ



 
21

 هـاي  دارد. پنجه ماليا در آسياي مركزي گرم نگه ميمرتفع هي

هاي ايـن   پهن است. پشم موجود در بين پنجه اين جانور، بسيار
انـواع  برفـي   شود. پلنگ مانع ليز خوردنش روي يخ مي پلنگ،

هـا و جـانوران    مانند پرندگان و مـوش گوناگوني از جانوران 
  كند. ميبزرگ مثل گوسفند را شكار 

  »قه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادترجمه صدي«

  هاي ماده شكل

ني يجامد، مايع و گاز. جامدات شكل مع    ماده سه شكل دارد
تواننـد   امدات مـي كنند. ج دارند و چارچوب خود را حفظ مي

يا نرم باشند مثل پشم  داشته باشند، مثل سنگ يا فلز لت سختحا
  و پارچه.

   شوند و در هر ظرفي اري ميـني ندارند، جيمايعات شكل مع     
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گيرند. مايعات در  به خود مي ريخته شوند، شكل همان ظرف را
مانند اما گازها  باقي مي هر ظرفي ريخته شوند، در ته آن ظرف

. ما شوند. هوا از جمله گازهاست ش ميفضاي ظرف پخ در تمام

توانيم جريان هوا  مي را ببينيم اما هنگام وزش باد توانيم هوا نمي
هـوا در   كنيـد،  مـي  را احساس كنيم. وقتي يك بادكنك را باد

جامـد و   ي مـاده  شود. سـنگ  فضاي درون بادكنك پخش مي
 دهد، وزد و ابرها را حركت مي مي آبشار، مايع است. بادي كه

  ز است.گا

 مانـد و  ده هميشه به يك حالت باقي نميما    تغيير حالت ماده

اند تبديل به تو ي جامد مي تواند تغيير حالت دهد. يك ماده مي
 تواند به گاز تبـديل شـود.   ي مايع نيز مي مايع شود و يك ماده

ي تغييـر   ترين راه براي مشـاهده  هاي مختلف آب، آسان حالت
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امد آب است. اگر يك تكه يـخ را  حالت ماده است. يخ حالت ج
آب را باز هم  شود. اگر رت دهيد، ذوب و تبديل به مايع ميحرا

شـود كـه    جوشد و تبديل به بخار مي كم مي حرارت دهيد، كم
  حالت گازيِ آب است.

ها  توانيد آن مواد مختلف مي شما با حرارت دادن    تغيير شكل
هـا،   ادن به آنشان با شكل د را ذوب كنيد و پيش از سرد شدن

ن يا طال جامد هستند اما چيزهاي مفيد بسازيد. فلزاتي مثل آه
شوند و  دهيد، ذوب مي ي كافي حرارت ها را به اندازه وقتي آن

هاي مورد نظر  قالب آيند. اين مايع داغ در به حالت مايع درمي
ب را به خود شود و پس از سرد شدن، شكل همان قال ريخته مي

  گيرد. مي
  »ميقمجيد ع«
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  گويم تا بداني! مي

سانتيمتر مكعب خون  3تا  2زالو در يك مرتبه مكيدن خون، * 
  خورد. مكد و تا يك سال چيزي نمي مي

ايسـتد، حـدود    خرس قطبي هنگامي كه روي دو پا ميقد * 
  متر است. سه

  كند. مورچه با حس بويايي سگ برابري ميحس بويايي * 

برابر وزن خود غذا  86ز، حدود رو 56هاي ابريشم در  كرم* 
  خورند. مي

  رسد. مي زمان بارداري فيل به دو سال* 

  هايش را تميز كند. گوش تواند با زبانش زرافه مي* 

ترين عمر را دارد و  پشت در بين جانوران جهان، طوالنيالك* 
  سال زندگي كند. 150ممكن است تا 
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  د.تواند تا نيم ساعت بعد از قطع شدن سرش، نيش بزن مار مي* 

  كشند. ها خميازه مي ها صبح ها مثل انسان مورچه* 

  كند. را با شنيدن ضربان قلبش پيدا مي كوسه طعمه خود* 

  شان باز است. ها هنگام خواب، يك چشم ها مانند گرگ دلفين* 
  »ناصر نثار«

  لحظات شاد

سال است  هايي كه يك شما با شيريني«با عصبانيت گفت:  مشتري
جـواب داد:  فروشـنده   »كنيـد؟  چه مـي تان مانده،  در مغازه

  »گيريم. جشن تولد مي شان براي«

 انداز، پتـو،  كمك! دزد فرش، شال، زير«ياد زد: شخصي فر
وقتي تحقيـق كردنـد،    »ام را برد. و تمام زندگي حوله، سفره

چـرا  «رقت رفته، پرسـيدند:  معلوم شد فقط يك لُنگ از او به س
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يم تمام اين وسايل را براآن لُنگ، كار «گفت:  »گويي؟ دروغ مي
  »كرد. مي

  :سـاعت.  25«دومي:  »كني؟ در روز چقدر كار مي«اولي« 

ـ «دومي:  »شود، چطوري؟ اين كه نمي«اولي:  اعت صبح يك س
  »شوم. زودتر از خواب بيدار مي

  :مگر «دكتر:  »كند. درد مي آقاي دكتر، انگشتم هنوز«بيمار
آن را دور انگشـتم   ا،چر«بيمار:  »ي ديروز را نپيچيدي؟ نسخه

  »پيچيدم ولي اثري نداشت.

 صف بايسـت. «آموزي گفت:  روزي ناظمي به دانش برو ته« 

 »چرا برگشتي؟«و برگشت. ناظم گفت: آموز رفت ته صف  دانش

  »اجازه، يك نفر ديگر ته صف بود.«آموز:  دانش

 




