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  شماري براي نوروز لحظه

ديگري شده بـود. جـاي    خانه شكل وقتي از مدرسه برگشتيم،
جوشي برپا شده بود. مادر و پـدر  و ضي وسايل عوض و جنببع

 رسـيد در حـال   كردند، به نظـر مـي   مي مرتب با هم صحبت

هـا از همـديگر    مـا بچـه   ريزي براي كـاري هسـتند.   برنامه
سي قرار است بيايد؟ آن شخص چه خبر است؟ ك« پرسيديم: مي

  »كيست؟

ـ    ه برگشتند و سفرهوقتي همه به خان     در ي ناهار پهـن شـد، پ
نگذاشتيم پدر خبرش را بگويد،  »ها! يك خبر خوب! بچه«گفت: 

عيـد نـوروز بـه    «ر گفت: ديم. پدشيو جيغ ك زديم همه دست
  همه ناراحت و ساكت شديم. »رويم. مسافرت نمي



 
3

پـدر گفـت:    »خبر خوبي نيست. كه پدر! اين«خواهرم گفت:     
ن رويم زيرا ميهمانـا  نمي است، به مسافرتخبر من تمام نشده «

 »آينـد.  اهـواز مـي   اش از رضا و خانواده عزيزي داريم. دايي

گفت و صدا به صدا  عه خانه منفجر شد. هر كس چيزي ميدف يك
  رسيد. نمي

رتان روي كمـك شـما حسـاب    ها! من و پد بچه«مادر گفت:     
ي  نوادهامسال، بهترين عيد براي خـا  خواهيم نوروز كرديم. مي

نرفته هر وقت به  كنيد؟ يادتان كه دايي باشد. ببينم شما چه مي
به مـا احتـرام    ها چقدر دايي و بچه رويم، دايي و زن اهواز مي

بـه مـا خـوش     كنند تا هر كاري بتوانند مي گذارند. آنان مي
راي پذيرايي از ي خود را ب ذرد. حاال هر كدام از شما برنامهبگ

  »ميهمانان بگوييد.
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پـز  و پختكمك به شما در  ي من وظيفه«خواهر بزرگم گفت:     
بـرادر   »كار را انجـام دهـم.   خوبي اين دهم به است و قول مي

خريد هستم و هرچه شـما يـا   من هم كه مسئول «بزرگم گفت: 
  »كنم. ي دايي بخواهيد، تهيه مي خانواده

و نگـذارم  مرتـب كـنم    من هـم بايـد خانـه را   «من گفتم:     
هايم  من ماشين«برادر كوچولو گفت:  »ي انجام شود.پاشو ريخت

دستش را كوچولو خواهر »دهم تا بازي كند. دايي ميرا به پسر
مـن  «خواهد گريه كند گفـت:   جلوي چشمش گرفت، گويي مي

ها كه دختـر كوچولـو    هايم را به چه كسي بدهم؟ آن عروسك
  »ندارند؟

و هـر   ار كوچولوي مـن هسـتي  دخترم! تو دستي«پدر گفت:     
خواهر از سر سفره بلند شد  »دهي. خواستم انجام مي  كاري من
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مـن  «گفـت:   . او مرتب مـي پريدن پايين به باال وكرد و شروع 
ر كنم. شما كا گويد چه به من مي كوچولو هستم! فقط پدردستيار

  »نبايد مرا اذيت كنيد.

دي ناهـار خـورديم. پـس از آن،    همه خنديديم و بـا شـا      
عزيـز و آمـدن نـوروز    براي آمدن ميهمانان  ماشماري  لحظه

ي ما چند برابر شد. بهارخانم  در خانه جوشو شروع شد و جنب
  ما خوش آمديد! ي و ميهمانان عزيز! به خانه

  »قاصدك«

  سوزن

  دوباره مادر آورد

  و سوزن  و سنجاق  نخ

  كه يك دامن بدوزد
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  براي خواهر من

  ولي سوزن نوكش را

  به دست او فرو كرد

  انگشت او رانوك 

  كمي رنگ لبو كرد

  بدون گريه، مادر

  لباس تازه را دوخت

  تمام شب دل ما

  براي دست او سوخت
  »نژاد افسانه شعبان«

  نوشابه و شير

  پريدم توي يخچال
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  خواست دلم نوشابه مي

  له خوردمولي با ك

  به شير و خامه و ماست!

  صداي گاو آمد

  بفرماييد ... ما ما!

  چه جالب! خانم گاو

  جا! وا كرده اين دكان

  شد خانم گاو چه مي

  كمي فكر دلم بود

  كنار شير و دوغش

  دو تا نوشابه هم بود
  »پور مريم هاشم«
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  دو خواهر

  خورم وقتي كه سرما مي

  ندارم اشتها اصال

  فرقي ندارد بوي نان

  با بوي آش و پيتزا

  وقتي مريض است اين دماغ

  خواهد شكم چيزي نمي

  من مطمئنم اين دو تا

  واهرهاي همهستند خ
  »طيبه شاماني«

  چتري

  گه: چتريات، مامان مي
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  بلند شده دوباره!

  ره از رو طاقچه بعد مي

  آره قيچيشو زود مي

  خواد كوتاهش كنه مي

  آد اشكاي من درمي

  ي مامانم حوصله

  آد مي از دست من سر

  خواد چتريام دلم مي

  بلند باشه هميشه

  آد ميتا وقتي بارون 

  چشماي من تر نشه
  »نيا اسمشكوه ق«
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  چاي

حتـي   آيد، قبل از اينكـه  مان مهربانم هر وقت از سر كار ميما
رود سراغ سـماور. دسـتش را    چادرش را از سرش بردارد، مي

كشد. آن وقت،  سرد آن و يك آه كوتاه مي گذارد روي شكم مي
يك پارچ آب توي شـكم آن سـرازير   دارد و  درِ سماور را برمي

شود تـا صـداي    منتظر مي د وكن كند. بعد آن را روشن مي مي
  قلش خانه را پر كند. قل

بينم و  بين درِ نيمه باز اتاقم مي ها را از ي اين همن هر روز هم    
 آيد، وقتي مامان مهربانم از سر كار ميبار،   خواهد يك دلم مي

جاي آنكه دسـتش را بگـذارد    اول از همه بيايد سراغ من و به
تيغي من بگذارد. آن وقت  سرد سماور، روي سر تيغ روي شكم
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ام كف دستش را قلقلك بدهم تا او از  در آمده من با موهاي تازه
  ته دل بخندد!

رسم، قبل از اينكه حتي  ها وقتي از مدرسه به خانه مي تازگي    
روم سراغ سـماور.   هايم بردارم، مي پشتي را از روي شانه كوله

بجنـب، اآلن  «يم: گـو  مي كنم و اش را پر از آب مي شكم گنده
اور، چراغ قرمز كوچكش كه روشن سم »رسد! مامان از راه مي

شوم. انگار كه راستي راسـتي حـرفم را    مي شود، خوشحال مي
آيـد!   از توي دلش صداهاي عجيب بيـرون مـي  فهميده! اول 

  كند. قل مي كند و بعد آرام آرام قل تق مي كند، تق خُرُخر مي

 تواند دستش را نمي آيد، اصالً حاال وقتي مامان از سر كار مي    

و بخـار از  به شكم سماور بچسباند چون سماور داغ داغ اسـت  
آيد. مامان حتي قبل از اينكه چادرش را  بيرون مي روي سر آن
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گـل  «گويـد:   كشد توي اتاق من و مي بردارد، سرك مياز سر 
خندم  مي كنم، سرم را از روي دفتر بلند مي »جايي؟ پسرم، اين

  ام، كف دستش را قلقلك بدهم! تيغيي تيغ  تا با كلهدوم  و مي
  »زادبهاره نيكخواه آ«

  ي سفيد دخترك و گوساله

ه طرف محاصره كـرده  از هم ها بود كه سپاه دشمن، شهر را ماه
شهر وارد يا از آن خارج شود. گذاشت كسي به  بود. دشمن نمي

ي غذايي كه در شهر بود تمام شد و مردم ديگر هيچ چيزي  همه
ها را كشتند و  شان بدهند پس آن و گوسفندان نداشتند كه به گاو

  شان را خوردند. گوشت

توانيم به جنگ ادامـه   نمي«روزي حاكم شهر به مردم گفت:     
اي  ا باقي نمانده است. بايـد نماينـده  دهيم. غذايي هم براي م
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هـا   تا شكست و تسليم شدن ما را بـه آن سوي دشمن بفرستيم  به
  ».اطالع بدهد

كشـند يـا بـه     حتما ما را مي ها آن«مردم ترسيدند و گفتند:     
در اين وقت دختركي كـه بـه تيزهوشـي     »ند.انداز مي زندان

ي  ايد؟ اگر گوساله آيا تمام حيوانات را كشته«گفت:  مشهور بود،
از شـر   كنم كه مـا را  اي اجرا مي كوچكي پيدا كنيد، من نقشه

  »كند. دشمن خالص مي

 دنبال گوسـاله گشـتند تـا اينكـه     هر مدت زيادي بهمردم ش    

ي سفيد پيدا كنند كه متعلق به  باالخره توانستند فقط يك گوساله
 »خواهم. مقداري برنج و گندم مي«ترك گفت: پيرزني بود. دخ

گندم يا باز مردم شهر به دنبال برنج و گندم گشتند اما يك دانه 
ينكه باالخره كمي گندم قدر گشتند تا ا برنج هم پيدا نكردند. آن
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ي ديگر مقدار ناچيزي برنج پيدا كردند. سپس حاكم  و در خانه
به ما بگـو   اين هم گندم و برنجي كه خواستي،«به دختر گفت: 

  »خواهي بكني؟ چه مي

 »به گوساله بدهيد تـا بخـورد.   گندم و برنج را«دختر گفت:     

گرسنگي  ما همگي داريم از«ند: شهر عصباني شدند و گفت مردم
كه داريم، بـه   چطور همين مقدار برنج و گندمي هم ؛ميريم مي

گويم انجام بدهيـد.   هرچه مي«گفت:  دخترك »گوساله بدهيم؟
  »راه نجات ما از دست دشمنان است. اين تنها

مردم كاري را كه دخترك گفت، انجـام دادنـد. دختـرك        
گوسـاله را  هاي شهر را باز كنيد و  يكي از دروازه حاال«افزود: 
بـاز مـردم شـهر بـا      »بفرستيد تا دشمنان آن را ببينند.بيرون 

مـان   اي را كـه بـراي   خرين گوسالهچطور آ«عصبانيت گفتند: 
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بينيد  زودي مي به«دختر گفت:  »مانده است، به دشمنان بدهيم؟
 »شود. شكند و از ما دور مي ي شهر را مي چگونه دشمن محاصره

را باز كردند و گوساله را بيرون  هاي شهر مردم يكي از دروازه
ند سرعت دروازه را بستند و روي ديوارها رفت د. بعد بهفرستادن

  رفت نگاه كردند. طرف دشت مي به گوساله كه به و

گوســاله را گرفتنــد و پــيش  ســربازان دشــمن آمدنــد و    
آمدند و رفتند تا  شان بردند. مردم هم از ديوارها پايين فرمانده

دشمنان بخوابند. صبح روز بعد مردم شهر روي ديوارها رفتند تا 
جا  ها حتي يك سرباز دشمن را هم آن را زير نظر بگيرند اما آن

  نديدند.

چرا دشـمنان  «حاكم مات و مبهوت شد و از دخترك پرسيد:     
از روسـتاييان  «دخترك گفـت:   »ترك كردند و رفتند؟ شهر را
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مـردم   حاكم با گروهي از »علت را بداني. بپرس تا اطراف شهر
كشاورزان روسـتايي كـه در آن    از شهر خارج شد و از يكي از
  نزديكي بود، علت را پرسيد.

ان دشمن، شـما را ديدنـد كـه    ديروز سرباز«كشاورز گفت:     
را به بيرون شهر فرستاديد و گفتند معلوم است مردم  اي گوساله

ايم، مثل ما از گرسنگي رنج  محاصره كردهها را  آن شهري كه ما
اين گوساله را بيرون  برند. اگر مردم اين شهر گرسنه بودند، نمي

  فرستادند. از شهر نمي

ي او برنج و گندم پيدا  امي كه گوساله را كشتند، در معدههنگ    
قدر برنج و گندم دارند كه  دند و باز گفتند مردم اين شهر آنكر

است. ايـن محاصـره    شان كافي هارپايانبراي غذاي خود و چ
شـوند و   تسليم نمي ها كشد. آن اي به درازا مي بدون هيچ نتيجه
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خورند. به اين ترتيب، دشمن نا اميـد شـد و    نمي هرگز شكست
  »ره را شكست و از شهر شما دور شد.محاص

فكري،  ختر كوچكي توانست با زيركي و خوشبه اين ترتيب د    
  ي دشمن نجات دهد. ش را از محاصرهشهر

  »ايم احمد خواجه«

  ها ماهي

ي متفـاوت،   هـزار گونـه  ود دوي ماهي كپور با حـد  خانواده
ها در آب شـيرين زنـدگي    ها است. آن ترين گروه ماهي بزرگ
نـوزاد   هايي قوي و سنگين دارند و از گياهان و كنند و بدن مي

در  هاي كپور معموالً كنند. انواع مختلف ماهي حشرات تغذيه مي
بـه   ها توسط انسـان  كنند. آن نواحي شمالي جهان زندگي مي

  اند. هان برده شدهساير نقاط ج
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 در سراسـر جهـان يافـت    امروزه ماهي كپور معمولي تقريباً    

آالي طاليـي، كپـور    قزل شود. عالوه بر اين ماهي، ماهي مي
لق به اين هاي متع پور چرمي و بسياري از انواع ماهياي، ك آينه
هـا   ها و درياچـه  هاي تزييني، در بركه عنوان ماهي ه بهدخانوا

  شوند. پرورش داده مي

علف هاي پر از  ها و درياچه بركه در     آالي طاليي ماهي قزل
 30هـا تـا    كند. اين ماهي آسياي مركزي و شرقي زندگي مي

كنند و در صدها رنگ، اندازه و نوع مختلـف   رشد مي سانتيمتر
  شوند. ريم پرورش داده ميگهداري در آكوابراي ن

سـانتيمتر   25ندرت بيش از  به اين ماهي جهنده    ماهي قنات
اي را كه جريـان   ههاي پاكيز كند. اين ماهي رودخانه مي رشد
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ها، نـوزاد حشـرات و    شان سريع است، دوست دارد و مگس آب
  خورد. را مي ساير جانوران كوچك

كپور نيسـت   اردك ماهي متعلق به گروه ماهي    اردك ماهي
خورد. اردك ماهي، شـكارچي توانـايي    كپور را مي اما ماهي

دهـاني پـر از دنـدان دارد و از     است كه صد سانتيمتر طول و
  ربايد. اش را مي طعمه پرد و الي گياهان آبزي بيرون مي البه

  »قه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصدي«

  غذاهاي لذيذ

ـ تو مي شما با چشيدن غذا    چشيدن غذا ه انيد بگوييد كه آيا ب
شود.  يده ميي غذاها با زبان چش آن غذا عالقه داريد يا نه. مزه

چكي پوشيده شده هاي بسيار ريز و كو سطح زبان از برجستگي
  گويند. مي »پرزهاي چشايي«ها  است كه به آن
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ها يك مزه  كه هر يك از آن زبان چهار نوع پرز چشايي دارد    
ها عبارتند از: شـوري، شـيريني،    زهدهد. اين م را تشخيص مي

در قسـمت  تلخي و ترشي. هر يك از انواع پرزهاي چشـايي،  
ي  كند تا مـزه  مي اند. بوي غذا كمك خاصي از زبان قرار گرفته

ايد،  را گرفته كه بيني خود تشخيص دهيد. در حالي آن را خوب
ي  توانيد مـزه  مي ي غذاهاي گوناگون را امتحان كنيد. آيا مزه
  خوبي تشخيص دهيد؟ به ا راه آن

انگشت خود را به نمك بزنيد و آن را     خودتان آزمايش كنيد
ف كار را با انتها و دو طـر  ي بعد اين تان بماليد. دفعه زبان نوك

ها، شوري نمك را بهتر احساس  زبان تكرار كنيد. در كدام حالت
 همين آزمايش را با شكر، آبليمو و قهوه انجام دهيد. كنيد؟ مي

  ي  ؟ نتيجه اي دارند زهـا چه مـه دانيد هر كدام از آن ا ميـآي
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  ها را در يك جدول ثبت كنيد. آزمايش

ي چيزهاي گوناگون را  بعضي از مردم مزه     اي چشيدن حرفه
كشـورها ايـن    دهند. در بعضي از ديگران تشخيص مي بهتر از

نـد تـا بـا چشـيدن خـوراكي و      كن افراد را اسـتخدام مـي  
  ها را تأييد كنند. ي آن هايي همچون چاي، مزه نوشيدني

  »امير صالحي طالقاني«

  خورشيد، منبع اصلي انرژي

ـ   سرچشمه     نوشيدن انرژي خورشيد رژي، ي اكثر منـابع ان
ها و ساير گياهان اطراف ما به گرما و نـور   خورشيد است. علف

خورشيد احتياج دارند تا بتوانند رشـد كننـد. گاوهـا و سـاير     
كنند. بخشي از اين انرژي  ، از علف و گياهان تغذيه ميواناتحي

  راين، وقتي شما شير ـابـشود. بن مي تبديل ا به شيرـاوهـدر گ
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  نوشيد! شيد را مينوشيد، در حقيقت انرژي خور مي

هاي خورشيد،  يكي از انواع انرژي    گرم شدن و خنك شدن
شـود، انـرژي    مـي  انرژي گرمايي آن است. وقتي چيزي گرم

شـود،   مـي  آورد و زماني كه چيزي خنك مي دست يشتري بهب
هـر   براي دانستن مقدار گرما يا سـرماي  انرژي كمتري دارد.

براي تعيين مقدار دما  .گيري كرد اندازه چيز، بايد دماي آن را
  شود. ) استفاده ميC (يا سانتيگراد  »سلسيوس«از واحد 

ت: رشته سـيم  مقدار دماي چند چيز مختلف به اين ترتيب اس    
 2000درجه سانتيگراد، شعله گـاز   2500درون المپ روشنايي 

درجـه سـانتيگراد،    هزار 10درجه سانتيگراد، ذوب شدن آهن 
درجـه   37ن درجه سانتيگراد، بـدن انسـا   100جوشيدن آب 

درجه سانتيگراد، غـذاي منجمـد   صفرسانتيگراد، يخ زدن آب 
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ه مـايع منفـي   ب درجه سانتيگراد، تبديل گاز اكسيژن 18 منفي
  درجه سانتيگراد. 180

  »مجيد عميق«

  هاي انساني دانستني

اگر جمعيت چين به شكل يك صف از مقابل شما راه برونـد،  * 
وقت تمام  سرعت توليد مثل در اين كشور هيچ خاطر به اين صف

  نخواهد شد.

  توان عطسه كرد. هرگز با چشمان باز نمي* 

را در يك خط بگذاريم،  هاي خوني بدن انسان اگر تمام رگ* 
  شود. هزار كيلومتر مي 97تقريبا 

خواب كمتر از شش ساعت و بيشتر از هشت ساعت در شـبانه  * 
  دهد. مي خطر ابتال به ديابت را افزايش روز،
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عضله  300ايستادن، از انسان براي حفظ تعادل خود در حال * 
  كند. استفاده مي

سالگي به  40و از  شود سالگي بلند مي 25و  20انسان تا  قد* 
  شود. ميليمتر كوتاه مي 6دو سال حدود  بعد، قد انسان هر

درصـد از آب بـدنش احسـاس     انسان با از دست دادن يك* 
  كند. تشنگي مي

كند، بـه همـين    ي را در بدن مصرف ميمغز، بيشترين انرژ* 
  تر از ساير نقاط بدن است. دليل هم گرم

  نوشيدن آب است. بيشتر سردردهاي معمولي ناشي از كم* 

  تنها قسمتي از بدن كه خون ندارد، قرنيه چشم است.* 

ل از عمرشـان را  طور متوسط شش سا هاي امروزي به انسان* 
  غذاخوردن  ال را هم صرفـش سـكنند و ش اه ميـتلويزيون نگ
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  خوابند. كنند و يك سوم عمرشان را هم مي مي

  متفاوت است.اثر زبان هر كس مانند اثر انگشتش با ديگران * 
  »ناصر نثار«

  لبخند اسفند

 هـا   دادند امـا سـاندويچ   توي هواپيما به مسافران ساندويچ
 اين شا ويچدسان. چرا من سير نشدم«خيلي كوچك بود. اولي: 

هواپيما توي آسمان چقـدر   نديدي«دومي:  »قدر كوچك بود؟
  »د.ش هم بايد كوچك باشا وب ساندويچخشود؟  كوچك مي

 بـازي،   بـا تفنـگ اسـباب    خواست هربازي مياي در ش بچه
بايد يك چشـمت   گيري، موقع نشانه«ندازي كند. پدر گفت: اتير

خـورد.   مي يك چشمت را بستي، تيرت به هدف را ببندي و اگر
  بچه هر دو چشمش را بست تا دو  » ي.گير زه ميـايـبعد يك ج
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  جايزه بگيرد.

 ي تُنگ آب پنجاه سال بود كه آقا هوشنگ يك ماهي زنده تو
داشت. دانشمندان، خيلي از اين موضوع تعجب كردند اما بعـد  

كه هر روز بايد  همه چيز را فهميدند. آقا هوشنگ فكر كرده بود
  ماهي را عوض كند نه آب را!

  :سفر شمال، خيلي خوش گذشت. پدر و مـادرم هـم   «بابك
ه كار كـردي كـه   مگه تو چ«سعيد:  »راضي بودند. خيلي از من

هيچي، من پـيش مـادربزرگم   «بابك:  »ر خوش گذشت؟قد اين
  »ماندم.

  :ت مدادت را گذاشته الي چرا مامان«شايان از كيوان پرسيد
كنم اما  مدادم را گم مي من هميشه«كيوان گفت:  »ساندويچت؟

 »كنم. وقت ساندويچم را گم نمي چهي




