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  تعطيلي قديم

هـايم   برگشتم، هوا خيلي آلوده بـود. چشـم  وقتي از مدرسه 
ن سرم درد چو بدهمكاري انجام  واست خ سوخت و دلم نمي مي
كنـان  رود، فرياد كوچولو كه هنوز مدرسه نميخواهر كرد. مي

 خيلـي  »ها فردا تعطيل اسـت.  مدرسه« آمد باالي سرم و گفت:

 بـا  وخوشحال شدم ولي چيزي نگفتم. او به سراغ بقيه هم رفت 

هم رساند. يكي باال و پايين  ها به اطالع آن را خبرش و صدا سر
يكي هم براي فردا  »ت و جيغ و هورا.دس«پريد، يكي گفت:  مي
كشيد كه چه كارهايي بكند تا بيشتر از تعطيلـي لـذت    مي نقشه
  ببرد.

ن! چه هاي م مغز بادام«تاق بيرون آمد و گفت: بزرگ از ابابا    
خواهر كوچولو با شادي گفـت:   »خبر شده؟ نگذاشتيد بخوابم.
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 »نيسـتم. مانند و من تنها  مي نهخواهرها و برادرها در خا فردا«

ي از سر و بزرگ ما را صدا كرد. همه دور او جمع شديم. يكبابا
  خواست با او بازي كند. رفت، يكي هم مي باال مي شكول

در پاييز و ما كه به سن شما بوديم، «همه را ساكت كرد و گفت:     
قدر بـرف روي هـم جمـع     آن باريد. زمستان برف سنگيني مي

سـختي   و بـه  شـد  مـا بسـته مـي    ه راه رفت و آمدشد ك مي
م. اگر در زمستان مدرسه تعطيل توانستيم از خانه خارج شوي مي
خاطر برف سنگين بود. همه خوشحال بـوديم چـون    شد، به مي

گفتند برف زياد مشـكالتي   برف بركت بود. پدر و مادر به ما مي
ي دارد را به همراه دارد اما آب و غذاي ما به همين برف بسـتگ 

  »سيار شكر كنيم.ب ين برف سنگينخدا را براي هم پس بايد

  هاي من! از  گل« رگ آهي از ته دل كشيد و گفت:زـباـابـب     
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وا نه تنها هايتان خوشحال نشويد چون آلودگي ه تعطيلي مدرسه
و به ها به طبيعت  انسان ي بي توجهي ما بركت نيست بلكه نتيجه

ان هاي آينده اسـت. فرزنـد   لسالمت و زندگي خودمان و نس
ترها به سالمت خودتـان توجـه    عزيزم! اگر شما هم مثل بزرگ

كنـد و ممكـن    گي هوا شما را راهي بيمارستان مينكنيد، آلود
شربت و آمپول قابل  مبتال شويد كه با قرص و اي بيمارياست به 

  »درمان نباشد.

فردا بزرگ! يعني بابا«كوچولوي كالس اولي ما گفت: برادر     
گل پسرم! چرا بازي كنيد «بزرگ گفت: بابا »؟ما نبايد بازي كنيم

اما در خانه. شما نبايد از خانه بيرون برويد چون ممكن است بيمار 
ادر با ـم »د هم از درس و مدرسه عقب بمانيد.شويد و روزهاي بع

  بزرگ نشست. باباو كنار  هاي آبميوه آمد يك سيني پر از ليوان
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و  بايد آبميوه«طور ادامه داد:  اين بزرگ راي باباها او صحبت    
 »دگي هـوا نتوانـد شـما را مـريض كنـد.     شير بخوريد تا آلو

چون مـن از  «برداشت و گفت:  بزرگ اولين ليوان آبميوه رابابا
   »خورم! بفرماييد مي ي شما كوچولوتر هستم، زودتر همه

  »قاصدك«

  جاده

  هايت خاكي است شانه

  گرچه هستي سفت و سخت

  رود از كنارت مي

  كوه و دريا و درخت

  چپ  پيچي به گاه مي
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  راست  چرخي به گاه مي

  ابتداي تو گُم است

  انتهاي تو كجاست؟

  اي ها طي كرده سال

  در نشيب و در فراز

  راه كوتاه و بلند

  هاي دراز روز و شب

  در مسير زندگي

  راه داري با خطر

  هركه شد همراه تو

  شود مرد سفر مي

  »دهريزيمحمد گودرزي «
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  ها كوچولو و مورچه علي

  دويد كوچولو تو صحرا داشت مي علي

  ي مورچه ديد يه لونه

  دسته، دونه دونه ها دسته مورچه

  بردند به كجا؟ به لونه دونه مي

  كوچولو ايستاد و كرد تماشا علي

  ها را ي مورچه هگلّ

  قرار بودند ها بي مورچه

  مشغول كار و بار بودند

  ي داشتندبا هم چه همكاريِ خوب

  گذاشتند ميهمديگه رو تنها ن



 
8

  هاي با همديگه دونه

  بردند درشت و ريز مي

  زرنگ و پركار بودند

  خيلي بي آزار بودند

  كوچولو يه مرتبه علي

  يه كار خيلي بد كرد

  يه مورچه رو لگد كرد

  مورچه سرش داد زد و گفت:

  كوچولو! لگد نكن علي«

  طوري كار بد نكن اين

  ماچه كار داري به كار 

  عقب برو، جلو نيا
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  تو هم برو دنبال كار

  دونه ببر، دونه بيار

  جون زنم علي ات مي اگر نه نيش

  »تا بشي از كار خودت پشيمون

  كوچولو به حرف او گوش نداد علي

  مورچه چه كرد؟ به فكر چاره افتاد

  رفت تو تنِ علي كوچولو

  يه مرتبه، رفت به هوا صداي او

  مورچه با دندون تيز

  گزيد زد و مي و نيش ميهي علي ر

  دويد زد و مي كوچولو جيغ مي علي

  »اسدا... شعباني«
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  خريد آخر فصل

ديـد.   د و داشت خواب آن كيف زيبـا را مـي  داوود خواب بو
هايش را  او چشم »جان!داوود«صداي آرامي را شنيد: دفعه  يك
اي كشـيد و گفـت:    رد، مادرش باالي سرش بود. خميازهباز ك

شب بايد بـرويم  ، پاشو«مادر گفت:  »آيد. مي واي چيه؟ خوابم«
اآلن كـه  « داوود به ساعت نگاه كـرد و گفـت:   »ي خاله. خانه

  »ساعت چهاره، زود نيست؟

داوود  »آيـد.  نه داوودجان! پاشو، اآلن بابا مي«مادر گفت:     
لباسش را پوشيد و منتظر آمدن بابا شد. مادر خانـه را مرتـب   

مد. داوود دويد بيـرون و پشـت   صداي بوق ماشين بابا آ كرد.
ها سوار شدند، ماشين راه افتاد و از كوچه  آن سرش، مادر آمد.

  ن گذشت.و خيابا
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ي  مگه خانـه «با تعجب پرسيد:  كرد. داوود به خيابان نگاه مي    
ي  خانه آخه«داوود پرسيد:  »چرا!«بابا گفت:  »رويم؟ نمي خاله

ي  بله، خانـه «گفت:  و مامان خنديد »ور نيست! خاله كه از اين
كم صبر  يه«بابا گفت:  »وره. وره و از اون نيه؟ از اور خاله كدوم

ي خيابـان   چند خيابان گذشت و بابا در گوشـه  از ماشين »كن!
كاري داري؟  بازار«مادر پرسيد:  »رسيديم.«پارك كرد و گفت: 

  »؟خواهي چيزي بخري مي

ابا راه افتادند. بابـا  ها دنبال ب آن »دنبالم بياييد.«بابا گفت:     
وارد همان فروشگاهي شد كه سه ماه پيش رفته بودنـد. داوود  
نگاهش به كيفي افتاد كه بابا برايش نخريده بود. بابـا متوجـه   

چشمان داوود  »خواستي؟ همين را مي«داوود گفت:  شد، زود به
گـران   كـيفش « مادر گفت: »بله بابا.«برق زد و گفت:  از شادي
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بابا گفت:  »هر نيامديم و شما گفتي گران است؟ماست. مگر اول 
  »گران بود. اآلن ببينيم چند است؟ بله آن موقع«

پدر قيمت كيف را پرسيد. وقتي فروشـنده قيمـت را گفـت،        
كيـف را  «بـه داوود گفـت:   داوود و مادر تعجب كردند. بابـا  

گفـت:   داوود با خوشحالي سرش را تكـان داد و  »خواهي؟ مي
بود امسال مگر قرار ن«مادر پرسيد:  »دستت درد نكند.بله بابا، «

بعـد  نه، من اول مهـر گفـتم   «بابا گفت:  »برايش كيف نخري؟
همه دنبال خريد چون اول مهر  ،خريم، بعد يعني همين حاال مي

 اآلن با آرامش و با قيمت ها هم باال بود ولي كيف بودند و قيمت

  »خريم. تر، كيف را مي خيلي پايين

ود كيف را دست گرفت و از پدر تشكر كرد. بابـا گفـت:   داو    
  ترين چيزها را با ي صبور باشي، بهـسالمت باشي پسرم! اگر كم«
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يك جفت كفش  تواني داشته باشي. حاال برويم بهترين قيمت مي
خريـد   خريد آخر فصل، واقعاً«مادر گفت:  »هم برايت بخريم.
ـ خوبي است. با اي شـد   م نمـي ن پول در اول فصل، يك كيف ه

  »شود چند چيز خريد. ي ولي حاال ميبخر

  »علي باباجاني«

  نان دزدي

دسـت   كرد كه هرچـه بـه   مي روزگاري گداي نابينايي زندگي
مردم هم به او  خورد. گدا پول را دوست داشت. آورد، نمي مي

ولي او جمع كردن پول را بيش از هر كار  كردند زياد كمك مي
هـايش را در   ها پول بيشتر وقت او ديگري در دنيا دوست داشت.

جـا   جـا و آن  ن را با خودش بـه ايـن  گذاشت و آ اي مي كيسه
  كشيد. مي
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گذشـت، كيسـه را    بازي كه از كنار گدا مي روزي مرد نيرنگ    
اي كشيد تا پول  د در آن پول هست. اين شد كه نقشهفهمي ديد و

اي  خيل دربياورد. گدا هميشـه سـر كوچـه   را از چنگ گداي ب
كه كوچه  وقتيدرست  نشست. مرد، كمي دورتر از او ايستاد. مي
گـدا   دسـت باز كيسه را از  ، مرد نيرنگخالي شد رهگذراناز 

  بيرون كشيد و پا به فرار گذاشت.

، گدا فرياد كشيد و كمك خواست ولي تا مردم خبردار شوند    
جا نگذاشته بود. روزها گذشت. دزد رفته بود و اثري از خود بر

شادمان و خندان. يك  خيل، ناراحت و گريان بود و دزد،گداي ب
وقت بـه   آن گدايي كه من ديدم، هيچ«گفت:  روز، دزد با خود
هـم   بـار  سوز نبوده. شايد در تمام عمرش يـك حال خودش دل

غذاي خوب نخورده باشد. پس با پول خودش يك غذاي حسابي 



 
15

كنم تا غذايي بخورد و شاد  كنم و به خانه دعوتش مي مي آماده
  »شود.

كرد، پيش گدا رفـت و گفـت:    آماده اي مزهدزد غذاي خوش    
چـه  «دزد گفت:  »بيني گدايي. مي«گفت:  »كني مرد؟ چه مي«

د گفـت:  دز »و خالي!  نان خشك«گدا پاسخ داد:  »خوري؟ مي
خوشحال شد و گفـت:  گدا  »شوي؟ امروز ناهار مهمان من مي«
هم غذا خوب باشد و هم راه دور نباشد! چون  شرطي كه ، بهبله«

دزد گفـت:   »گيرند. جايم را مي اگر دير برگردم، گداهاي ديگر
  »هم غذا خوب است و هم راه نزديك! خيالت راحت باشد!«

راه  بـاز بـه   مرد نيرنگ جمع كرد و همراه اندازش راگدا زير    
ـ  ي مرد رسيدند. مرد دزد سـفره  ها به خانه افتاد. آن ذا را ي غ

گدا  »مرغ.«مرد گفت:  »ناهار چه داري؟«پهن كرد. گدا پرسيد: 
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ديگـر   ام. نخوردههاست كه مرغ  چه خوب! سال«شادمان گفت: 
براي همـين مـرغ   «گفت: دزد  »طعم مرغ از دهانم دور شده.

  »آماده كردم.

را گفت و گدا را براي خوردن غذا كنار سفره نشاند. بعد  اين    
جا را هم مثل  شروع كن! اين«ذاشت و گفت: ي او گغذا را جلو

لقمـه   گدا دسـت بـرد و   »خودت بدان و راحت باش!ي  خانه
، بـود  هنوز لقمه را نخورده .برداشت و آن را در دهان گذاشت

  »اي!هاي من تو پول دزد«دست مرد را گرفت و گفت: كه 

گويي، از كجا  راست مي«خود را عقب كشيد و گفت: مرد دزد     
جا كه لقمـه در گلـويم گرفـت و     از آن«گدا گفت:  »دانستي؟
دزد گفت:  »رود. خودم است كه از گلويم پايين نمي مال دانستم
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كه: نان خـودش از گلـويش پـايين    اند  گفته پس مردم راست«
  »رود. نمي

برد كه بعـد از  هاي زندگي بهره ن قدر از نعمت اگر كسي آن    
،  ه بودنشرند يا در زندجاي او مالش را بخو مرگ او، ديگران به

المثـل حكايـت    بضر ديگران دارايي او را به غارت ببرند، اين
  »رود. نمي نان خودش از گلويش پايين«حال اوست كه: 

  »محمد ميركياني«

  نگهداري غذا

توانـد خـوراك    غـذاي شـما مـي       تازه نگه داشتن غذاها
شود. به اين موجـودات بسـيار ريـز،    موجودات بسيار ريز هم ب

را  توانند غـذاهاي تـازه   ها مي گويند. ميكروب مي »ميكروب«
ذاي شما سـالم  خواهيد غ وز خراب كنند. اگر ميكمتر از چند ر
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ها بـه   را از آن دور نگه داريد. ميكروب ها بماند، بايد ميكروب
اين، غذا در جاي خشك، گرما و هوا عالقه دارند. بنابر رطوبت،

  .ماند تر مي و دور از هوا سالم خنك

هـا را   سرد كردن غذا فعاليت ميكروب    سرد نگه داشتن غذا
ها را متوقـف   هد و منجمد كردن، فعاليت ميكروبد مي كاهش

مصرف، در يخچال يا  توانيم غذا را تا زمان كند. امروزه مي مي
شتن غذا، آن را در دا گه داريم. در گذشته براي سرد نگهفريزر ن

 كشد ها را نمي ذا ميكروبدادند. سرد كردن غ سرداب قرار مي

پس بايد غذاهاي تهيه شده را مدت زيادي نگه نداريـد و تـازه   
  مصرف كنيد.

   ذاها را بدون هوا بسته بنديـامروزه بسياري از غ     بدون هوا
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 كننـد.  كار، هواي داخل بسته را خارج مـي  كنند. براي اين مي

 د.هاي كنسرو نيز بدون هوا هستن نوشيدني و قوطي هاي ريطب

 ها، صداي ورود هوا نون هنگام باز كردن درِ اين قوطيآيا تا ك

  ايد؟ قوطي را شنيدهبه داخل 

 شود و خشك كردن غذا رطوبت آن گرفته مي با    غذاي خشك

توانند داخل آن رشد كننـد. انـواع انگـور را     ها نمي ميكروب
كننـد. امـروزه    مـي  ها كشمش تهيـه  كنند و از آن مي خشك
خشـك و   كار يعني را خشك منجمد كنيم. اين هاتوانيم غذا مي

طور همزمان و گرفتن رطوبت آن. هنگـام   منجمد كردن غذا به
تـوانيم   اها با اضافه كـردن مقـداري آب، مـي   مصرف اين غذ

رطوبت گرفته شده را جبران كنيم. فضانوردان نيـز از غـذاي   
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تـر هسـتند و جـاي     كنند زيرا سبك استفاده مي خشك منجمد
  گيرند. كمتري مي

  »امير صالحي طالقاني«

  جانوران مناطق سرد

اهـايي كوتـاه دارد، در   پ اين جانور كه بدني كشيده و    سمور
هـاي قطبـي و پسـتانداران مشـابه و      ها، موش شكار خرگوش

اهر است. در فصـل پـاييز،   پرندگاني به بزرگي باقرقره بسيار م
  شود. رنگ اين جانور سفيدرنگ مي اي موي قهوه

پرهاي اين پرندگان، ماننـد بسـياري از پرنـدگان        باقرقره
ر و تابستان، ريزد. در بها مي اطراف قطب شمال، دو بار در سال

هـا   خالدار است تا با گياهـان و بوتـه   اي پرهاي باقرقره قهوه
  اني رشد ـاي سفيد زمستـ، پره اييزهماهنگي داشته باشد. در پ
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  خوبي استتار كند. به ها نند تا پرنده بتواند در ميان برفك مي

هاي  هاي ترسناك گرگ در شب صداي زوزه    گرگ خاكستري
ها در تابسـتان   پيچد. گرگ قطب شمال در فضا مي سرد و ساكت

و  هـا، گاوهـاي كوچـك    آيند و خرگـوش  مي تندرابه مناطق 
 ها در فصـل زمسـتان   كنند. آن مي ها و پرندگان را شكار گوزن

 بزرگ كاج در جنـوب رهسـپار   هاي هاي جنگل سوي پناهگاه به

  شوند. مي

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادترجمه صد«

  ي مواد مختلف تهيه

 ما از مواد مختلف براي توليد انواع محصوالت مفيـد اسـتفاده  

عنوان مصالح ساختماني تـا پنبـه و    از فوالد و آجر به ،كنيم مي
ن ، بـدو پشم در توليد پوشاك. بعضي مواد نظير چوب و سـنگ 
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وجود بياوريم، مستقيم مـورد   ها به آنكه تغييرات زيادي در آن
كنـيم،   مصرف مـي  گيرند اما ساير موادي كه مياستفاده قرار 

مـا از چـوب    شان هستند. متفاوت از مواد طبيعي سازنده كامالً
 كنيم. از سـنگ معـدن فلـزات، فلـز     مي درختان، كاغذ تهيه

  كنيم. يد ميكنيم و از نفت، پالستيك تول استخراج مي

  اي گرم و بادوام است و همان پوشش مو يا خز پشم، ماده    پشم

ـ  ندان، بزها و ساير حيوانات را مـي است كه بدن گوسف اند. پوش
شويند و سـپس اليـاف در هـم     پشم حيوان را پس از چيدن مي

ا صاف شود. الياف پشـم توسـط   شود ت زده مي شانه تنيده پشم،
نـخ   ي صورت رشـته  شوند و به يريسيده م هاي نساجي، ماشين
  شوند و تبديل به منسوجات و  مي ا بافتهـه آيند. اين رشته درمي
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  شوند. انواع پوشاك مي

اد براي توليد يك چيز جديد بايد از مو    توليد چيزهاي جديد
شوند.  ناميده مي »مواد خام« طبيعي استفاده شود كه اصطالحاً

از براي توليد كاغـذ  ني ردي مو مثال، درختان، مواد اوليه براي
ي  هيهي ت ها، مواد اوليه هاي معدن فلزات يا كاني هستند يا سنگ

مواد اوليه به كارخانه منتقـل   فلزات هستند. مواد خام يا همان
جا به محصوالت و كاالهاي مورد نظر تبـديل   شوند تا در آن مي

  شوند.

  »ترجمه مجيد عميق«

  اطالعات كوچولو

شـوند كـه در مـدت     مـي  ان سريع تكثيـر هاي صحرايي چن موش* 
  ماه، دو موش صحرايي قادرند يك ميليون فرزند داشته باشند. هجده



 
24

 كيلومتر 50تواند با سرعت  مي خرس با وجود سنگيني بدنش،* 

  در ساعت بدود.

  كنند. مي قورهاي نر قور فقط قورباغه* 

و بدهد آيد و به كسي كه بدنش ب زنبور از بوي عرق بدش مي* 
  كند. عطر زده باشد، حمله مييا 

گذارد. بـا   مخربي مي شكالت، روي سيستم عصبي سگ تأثير* 
توان يك سگ معمولي را از پاي  راحتي مي به چند گرم شكالت

  در آورد.

  برابر قدرت ديد انسان است. 82قدرت بينايي جغد، * 

  خوابند. ساعت در روز مي 17ساعت و شيرها  19ها  خفاش* 
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 هايشان را براي مسيريابي قدم شمردن بلدند وها هم  مورچه* 

  شمارند. مي

ر سال، ها قادرند در حالت ايستاده بخوابند. يك اسب د اسب* 
  خورد. هفت برابر وزن خود غذا مي

  »ناصر نثار«

  يك لبخند

  :بـراي  «گـدا:   »كني؟ چرا گدايي مي«از گدايي پرسيدند
  »دست بياورم و محتاج مردم نباشم. اينكه پولي به

   يك نفر در شب زمستاني، اسبي را ديد كه از دماغش بخـار
بخـار كـه    پـس آن اسـب  «آمد. با خودش گفـت:   مي بيرون
  »گويند، همين است! مي

  ه چ. بعد از مدتي فيل مرد. مور ج كردل ازدواـمورچه با في  
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  »آخر عمرم بايد قبر بكنم. واي كه بيچاره شدم، حاال تا«گفت: 

 از «دومي:  »ام. كه دچار فراموشي شدهمدتي است : «اولي
  »چي از كي!؟«اولي:  »كي؟

  :مورچـه. «شـاگرد:   »م ببـر. ترين موجود را نا قوي«معلم« 

بكشمش، رفت توي  نيشم زد، خواستم«شاگرد:  »چطور؟«معلم: 
دفعـه   يـك  با يك ميخ بيرونش بياورم كـه  پريز برق، خواستم

  »ان پرتم كرد كه نزديك بود بميرم.چن آن

 ،دانه از آن را بـه او   يك هر كس گفت توي جيب من چيست
  »دهم تا نيمرو كند. مي

 :اي؟  هاي سيماني را روي دوشت گذاشته لوكچرا ب«كارفرما
دفعه كه با  آخه آن«كارگر:  »كني؟ چرا از فرغون استفاده نمي

 »فرغون بردم، چرخش پشتم را اذيت كرد.




