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  يك لقمه نان

ي  هـا در بـاره   از بچـه  ود و هر يـك موضوع انشاي ما آزاد ب
ازي محبوبش ب اسباب ي يكي در باره .انشا نوشته بود ،موضوعي

نوبـت بـه    ي زيباي مـادر بـزرگش.   خانه ي بارهو ديگري در 
همه حتي  .رد كالس ما استترين ف پور رسيد كه كم حرف روشن
ي هـر   انـد زيـرا در بـاره    ها لقب دانشمند را به او داده معلم

گويد  عاتي داشته باشد ميا او صحبت كنيد، اگر اطالموضوعي ب
كنـد،   ي آن فكر مي در باره و اگر موضوع برايش جديد باشد،

انبوهي از اطالعـات را بـه    خواند و بعد از چند روز، كتاب مي
  كند. مغز شما سرازير مي سوي

  معرفي  »انـك لقمه نـي« پور موضوع انشايش را وقتي روشن    
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از يك موضوع علمي  كرديم زيرا منتظر بوديمكرد، همه تعجب 
ي نان چه بگويد  در باره خواهد مي «بگويد. از خودم پرسيدم: 

زيـادي در مغـزم    مدت نگذاشت اين سؤال »دانيم؟ نمي كه ما
پس از مطالعه و تحقيق «چنين شروع كرد:  بچرخد و انشايش را

چكي نان، به آن كو ي كه يك لقمه فراوان به اين نتيجه رسيدم
كنيم نيست بلكه دنيايي از رنج و تالش و محبـت   كه ما تصور مي

  را در خود پنهان كرده است.

ريزد  گرماي تابستان زير آفتاب، عرق ميكشاورز مهربان در     
را از زمين برداشت كنـد. ايـن   هاي گندم  تا دانه كند كار مي و

هاي  نهتمام دا كشاورز با احتراممثل فرزندان او هستند.  ها دانه
 داند. مي داـخ بركتها را  كند و آن گندم را از مزرعه جمع مي

  شوند. تبديل سپارد تا به آرد مي ا را به آسيابـه سپس دانه
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 ها را مثل امانتي گرانبها نگهـداري  جا هم كارگران گندم در آن

نـانوا   فرستند. ها مي د و پس از آرد شدن، براي نانواييكنن مي
 ايستد تا نان داغ را بـه مـا   كنار تنور مي هم با تحمل رنج زياد

هـاي نـان در    ام كـه خـرده   تحويل دهد. متأسفانه بارها ديده
  كند. زمين ريخته و كسي به آن توجه نمينزديكي نانوايي روي 

رگ براي خريد نان رفته بودم. پـدربزرگ  بزروزي همراه پدر
 هاي نان را از روي زمين برداشت و كنـار  بارها خم شد و خرده

درخت گذاشت. علت را پرسيدم. او برايم توضيح داد اين خرده 
هـا را   يي براي پرندگان گرسنه باشـد و آن تواند غذا ها مي نان

  »سير كند.

   ها براي نان احترام زيادي قديمي« پور در پايان گفت: روشن      
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ديدنـد، آن را از   د و هر وقت تكه ناني روي زمين ميقائل بودن
گذاشتند  اي مي بوسيدند و در گوشه داشتند، مي زمين برمي روي

نان خشك را پشـت   هاي بزرگ بسياري از مردم كيسه اما اكنون
اد گرسنه در اطراف كه افر گذارند در حالي هايشان مي در خانه

  »ما كم نيستند.

مـا در حيـاط    هـاي  سيالهمكزنگ تفريح فرداي آن روز،     
ها به زمين ريخته بود  بچهكه از دست  را هاي نان مدرسه خرده

  كردند. جمع مي
  »قاصدك«

  كوچولو و مدرسه علي

  و دو و سه كوچولو، يك علي

  رفت به كجا؟ به مدرسه
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  داشت تو بغل كيف و كتاب

  زنگ چي بود؟ زنگ حساب

  ، شلخته بود، شلختهكوچولو علي

  رفت به پاي تخته مي

  پاچه شد طفلكي دست

  واي كه نديدي چه شد

  از جاي خود كه پا شد

  له پا شدهل شد و ك

  كيفش جلوتر افتاد

  ور افتاد ور و آن اين

  دفتر پاره پاره

  كتابِ بد قواره
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  مداد نوك شكسته

  كيف بدون دسته

  پخش و پراكنده شد

  كالس پر از خنده شد
  »اسدا... شعباني«

  جون كجايي؟ ريزه خاله

  قوريِ گل قرمزي

  فنجون لب طاليي

  چاييِ دم كشيده

  ؟جون، كجايي زهري خاله

  بيا، بشين تو ايوون

  خستگياتو در كن
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  هاي خوبو همسايه

  يكي خبر كن  يكي

  كنار هم بشينيد

  همديگرو ببينيد

  به روي هم بخنديد

  و بشنويدگل بگيد

  كنار هم نشستن

  به، چه صفايي داره!

  چه عطر و بوي خوبي

  بخار چايي داره

  »نيا شكوه قاسم«
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  يك روز يك تكليف

ب بيدار شدند. سر ميز صبحانه هانيه و خواهرش محدثه از خوا
هـا صـبح زيبـاتون     بچه«ر و مادر نشستند. مادر گفت: كنار پد

 »پدر، مادر، صبح شما هم بخيـر. « ها جواب دادند: بچه »بخير.

من و محدثه امروز خيلي خوشحال هستيم چـون  «هانيه گفت: 
 آن ي بـاره ريم و امروز بايد يك انشـا در  فردا جشن تكليف دا

پـس از خـوردن صـبحانه     بسيار خوب،«در گفت: ما »بنويسيم.
  »صر هم براي جشن فردا تمرين كنيد.بنويسيد و ع انشاي خود را

شان  حانه به اتاق خود رفتند تا انشايمحدثه و هانيه پس از صب    
زمان تمرين آن دو براي جشن  ظهر،بعداز 6را بنويسند. ساعت 

 مـادر از آن دو بود. پس از نوشتن انشا و انجام تمرين،  تكليف

پـس از   ي شام به او كمـك كننـد.   چيدن سفره خواست براي
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خير گفتند و خوابيدند تا ب ها به پدر و مادر شب خوردن شام، بچه
  به مدرسه بروند. فردا با آمادگي كامل

سر حال به مدرسه رفتنـد، انشـاي    صبح فردا هانيه و محدثه    
برگزار شد. آن خوبي  آن دو به خود را خواندند و جشن تكليف

هـا پـس از    در زندگي هانيه و محدثه بود. آن بهترين روز روز
ي جشن تكليف براي پدر  شت از مدرسه، همه چيز را در بارهبازگ

گفتند به داشتن آن دو افتخار  تعريف كردند. پدر و مادر و مادر
  كنند. مي

  »زهرا حسين مردي، تهران«

  كاله سوراخ

شهر رسيدند. هر كـدام   حاكمديده به حضور  كدخداهاي جهان
  كدام  هر به وبتن خواستند كاري كنند تا كمتر ماليات بدهند. مي
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كرد و  الت را با آب و تاب زياد بيان مياي از مشك رسيد، قصه مي
به سرِ «تا دل حاكم به رحم بيايد. يكي گفت:  گفت گفت و مي مي

  »ايم. دانه گندم هم برداشت نكرده مبارك، امسال يك

ها خشك شـده   قربان، در آبادي ما تمام چاه«يگري گفت: د    
اي حاكم «سومي گفت:  »يك قطره آب هم نداريم. است، حتي

كـدام   انـد. هـيچ   بيماري عجيبـي گرفتـه   دانا، مردان ده ما
 شما از آفتـي  حتماً«نفر بعد گفت:  »اورزي كنند.توانند كش نمي

 ».اورزي ما آسيب رسـانده خبـر داريـد   كه به محصوالت كش

نيد مردم ده ما با دا اي حاكم باهوش! مي«ي هم گفت: كدخداي
  »سيل چه كردند؟

حاكم نگاهي عميق به او كرد اما جوابي نـداد. آن كدخـدا       
حاكم بزرگ! كسي در ده ما باقي «سخنش را چنين ادامه داد: 
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حـاكم دانـا كـه از     »نده كه كاري كند. اي واي از سـيل! نما
هايشان  كاله ه بود، با دقت به آنان وها تعجب كرد هاي آن حرف

بلند شد و اجازه نداد سه نفر از كدخداها  نگاه كرد. سپس از جا
كه تا آن لحظه ساكت بودند، حرفي بزنند و خودش خطاب بـه  

است با  شما افرادي سختي كشيده هستيد. بهتر«كدخداها گفت: 
به شما  جاي اينكه شما ماليات بدهيد، من هم به خزانه برويم تا به

  »نم.كمك ك

هرچه در خزانه «ها با خوشحالي بلند شدند. حاكم گفت:  آن    
 »ها سـوراخ نيسـت.   علق به كساني است كه ته كاله آناست، مت

را  هايشـان  حرف زده بودنـد، فـوري كـاله    كدخداهايي كه
راخ است يا نه. حـاكم فهميـد كـه    برداشتند تا ببينند ته آن سو

  ها دروغگو هستند. آن
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اي هستند كـه درِ آن، قفـل اسـت و     جرهها در ح ي بدي همه«
  امام حسن عسكري (ع) »آن قفل است. دروغ، كليد

  »سروش كودكان«

  دليل قانع كننده

و بـرگ درختـي بـزرگ، جيرجيـر       جيرجيركي در ميان شاخ
كشيد.  نقشه مي كرد و روباهي پايين درخت براي خوردن او مي

حسينِ صداي جيرجيرك، از روباه از جايش برخاست و پس از ت
ه جيرجيرك گفت كـه  او خواست از درخت پايين بيايد. روباه ب

ي او را كه چنين صداي رسايي دارد، از نزديك  خواهد جثه مي
  ببيند.

جيرجيرك فريب او را نخورد، برگي از درخت كنـد و آن را      
ي زيركي جيرجيرك  اه پايين انداخت. روباه كه متوجهبراي روب
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سوي برگ دويد. جيرجيـرك از بـاالي    سرعت به به بود،نشده 
گر فكر كردي من از درخت دوست من، ا«درخت به روباه گفت: 

هستي. من از همـان روزي كـه بـال     آيم، در اشتباه پايين مي
 هـا  ديدم، خودم را از روباه جيرجيركي را در مدفوع روباهي

  »دور نگه داشتم.

 آيـد، درس  شان مي سايگاند خردمند از آنچه بر سر همافرا    

  گيرند. مي
  »ترجمه حسين ابراهيمي«

  مواد مفيد و زايد در بدن

دهـان و مـري، بـه     خوريم، غذا پس از عبور از وقتي غذا مي
رود. پس از سه ساعت، محتويات معـده كـه    ايستگاه معده مي

هـا   شـود. در روده  ها مي است، وارد روده مخلوطي شبيه سوپ
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 »جـذب «كـار   بـه ايـن  شـود.   مواد مفيد غذا وارد خون مي

دهند تا از بـدن   اد زايد نيز به سفر خود ادامه ميگويند. مو مي
ترين بخش سفر غـذا   وند. اين مرحله از گوارش، طوالنيدفع ش
  است.

ي  ي روده ديـواره      شـوند؟  مواد مفيد چگونه جذب مـي 
تواننـد از آن   مـي  قدر نازك است كه مواد غذايي كوچك آن
از راه خون بـه  شوند و  مواد غذايي وارد خون مي عبور كنند.

هـاي بسـيار ظريفـي     روند. چين خـوردگي  اعضاي بدن مي
ـ  ي كوچك را پوشانده هاي داخلي روده ديواره د و خـون در  ان

كند و مواد غذايي را از  مي ها حركت اطراف اين چين خوردگي
  برد. با خود مي جا آن
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پس از خارج شدن از معده، به مواد غذايي      ي كوچك روده
سد. اين روده واقعا كوچك نيسـت، بلكـه   ر ي كوچك مي روده
گي است. هنگـامي كـه غـذا وارد    پيچ خورد ي درازي با لوله
در  زيادي با آن مخلوط است. شود، مايعات ي كوچك مي روده
ي مواد  شوند و بقيه جذب خون مي ي كوچك، مواد غذايي روده
  شوند. ي بزرگ مي ودهوارد ر

كوچك و طول  ي هاين روده، گشادتر از رود     ي بزرگ روده
  ي كوچك است. آن كمتر از طول روده

ي بزرگ به حالت  داخل روده مواد زايد     ي مواد زايد تخليه
روند و از مقعد  د. اين مواد به سمت راست روده ميجامد هستن

هـا   وارد كليـه  اضافي مواد غـذايي نيـز   شوند. آب مي خارج
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جا ذخيـره   در آن رود و ها به مثانه مي از كليه شود. اين آب مي
  تان را تخليه كنيد. به توالت برويد و مثانه شود تا شما مي

 خوريد، هنگامي كه غذا مي     شود؟ اد گلو ميچه چيز باعث ب

هـا بـدن    دهيد. بعضي وقت همراه آن مقداري هوا نيز فرو مي
 »باد گلو«گرداند. به اين عمل،  تان برمي دهانشما اين هوا را به 

د، مقدار زيـادي هـوا وارد   خوري ا ميگويند. وقتي تند غذ مي
  كنيد. شود و باد گلو مي معده مي

ي كه غذاي نامناسب يـا ناسـالمي   هنگام     مسموميت غذايي
سرعت از شر آن خـالص   كند به خوريد، بدن شما سعي مي مي

گرداننـد.   ا را به سمت مري برمـي اي معده، غذه شود. ماهيچه
دهد كه شما بيمار هستيد. گـاهي مسـموميت    اين امر نشان مي
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صورت اسهال نيـز   ذا از مقعد بهو خروج غ پيچه غذايي باعث دل
  شود. مي

  »امير صالحي طالقاني«

  سازندگان ماده

هر چيزي از ماده ساخته شده است اما ماده از چه درست شـده  
تـر   ها برابر بزرگ ميكروسكوپ ميليون گر چيزي را زيراست؟ ا

نـام   ات بسيار كوچكي بـه شويد كه ماده از ذر كنيد، متوجه مي
ي  ترين بخـش سـازنده   ها كوچك تشكيل شده است. اتم »اتم«

  روند. شمار مي  به ي مواد ساختمان همه

ي نمك وجود  ها دانه در يك بسته نمك، ميليون     ها اتم ميليون
شود اما هر كـدام از   آساني ديده مي ك بهي نم دارد. يك دانه

انـد. كتـري و برخـي     ها اتم تشكيل شده نها از ميليو اين دانه
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نيـز از   اند نام مس درست شده ه كه از فلزي بهوسايل آشپزخان
  اند. ميلياردها اتم تشكيل شده

 100ها مثل هم نيستند و حدود  اتم ي همه     آور هاي حيرت اتم

هاي يكسان درسـت شـده    يزي كه از اتمنوع مختلف دارند. چ
عنصـر مختلـف    100راين، حـدود  بنام دارد. بنا »عنصر« باشد،

ركيب شوند اما اكثر مواد از ت صورت آزاد در طبيعت يافت مي به
هاي مختلف بـه   راه ها از اند. اتم دو يا چند نوع اتم درست شده

ـ  ي گوناگون را بـه  ها ماده پيوندند و ميليون يكديگر مي ود وج
  آورند. مي

 ي ماده چيزهايي كه يك ماده را از     تشخيص مواد از يكديگر
شـوند.   ماده ناميده مي آن »خواص«سازند،  ديگر متفاوت مي
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مواد سنگين  سخت و بعضي ديگر نرم هستند. بعضي بعضي مواد،
گروهي از مواد به حالت جامد، بعضي  و برخي هم سبك هستند.

د مواد به حالت گـاز هسـتند.  مـوا   ديگر به حالت مايع و ساير 
ي مختلفي هايشان، كاربردها مختلف با توجه به خواص و ويژگي

شود و از  راحتي خرد مي اي نرم است كه به نيز دارند. گچ، ماده
  شود. نوشتن روي تخته سياه استفاده مي آن براي

ي موجـود در   ترين ماده الماس بسيار متفاوت از گچ و سخت    
شـود   آن در صنعت جواهرسازي استفاده مياز طبيعت است و 

موجـب   زيرا بسيار زيبا و بادوام است. همچنين سختي المـاس 
هاي حفـاري شـده    ر برش و متهاستفاده از آن در ساخت ابزا

  است.
  »مجيد عميق«
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  شترمرغ

ين چيزي كه توجـه انسـان را جلـب    با ديدن يك شترمرغ، اول
يكي از خصوصيات  ت.كند، پاهاي بلند و قوي اين جانور اس مي

قدر  آن اين پرنده، سرعت بسيار زياد آن است. پاهاي شترمرغ،
شك  ي دو بين حيوانات برگزار شود، بي قوي است كه اگر مسابقه

رسـند و   مي شترمرغ جزء اولين حيواناتي است كه به خط پايان
  شوند. برنده مي

 هـا اسـت،   در آفريقا و خاورميانه كه محل زندگي شـترمرغ     

شـود. ظـاهر    ها برگـزار مـي   هاي زيادي بين شترمرغ سابقهم
هاي  رسد بعضي از قسمت دار است و به نظر مي شترمرغ، خنده

بدنش با هم متناسب نيستند. بدن كوتاه و سـنگين بـا پرهـاي    
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براي پرواز  هاي كوتاه او هماهنگي ندارد. بال هم اوفرفري و در
  كردن، مناسب نيستند.

هاي  گردن بسيار بلند و بدون پر و چشم شترمرغ سرِ كوچك،    
هاي بسـيار   ترمرغ پنجهاي دارد. ش از حدقه بيرون زده بزرگ و

اين ي او هستند. شترمرغ از  ها تنها اسلحه قوي دارد و اين پنجه
كنـد و در برابـر دشـمن، بـا      اسلحه، بهترين استفاده را مـي 

  زند. آوري به او مي هاي مرگ ضربه هايش پنجه

ها، ميوه و سبزيجات مختلف است اما اگر  اصلي شترمرغغذاي     
ها فشار بياورد، چيزهاي ديگري مثل جـانوران   گرسنگي به آن

طعات فلز يا شيشه را نيـز قـورت   كوچك، سنگ و حتي گاهي ق
فكـر و نـادان مشـهور      كـم  جانوران  ها به دهند. شترمرغ مي
، بـه همـين جهـت    خورند. ها خيلي زود گول مي اند. آن شده
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ها نزديك شد. در آفريقا، مردم بومي  توان به آن راحتي مي به
 كـار،  پوشـانند و بـا ايـن    شترمرغ مي سر و روي خود را با پر

  كنند. ها نزديك و شكارشان مي خودشان را به آن
  »ترجمه نادر فاضلي«

  خوب است بدانيد

  زند. بار مي 9 قلب وال (نهنگ) در هر دقيقه فقط* 

ليتر  200كيلوگرم غذا و  220طور متوسط  بهفيل بالغ در روز * 
  كند. مصرف مي آب

  هزار نوع زنبور در جهان شناسايي شده است. *

تواند هيچ صـدايي   تار صوتي ندارد و الل است و نمي زرافه،* 
  از خود درآورد.

  كند. سال عمر مي 100تمساح بيش از * 
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  آور مصون هستند. ها در مقابل گاز اشك اسب* 

نر و ماده هاي يك جفت مگس  نسل يك از سال هيچ كاگر در ي* 
ي زمين  كره متولد شده، با حجم هاي از بين نروند، حجم مگس

  شود. برابر مي

ماه سال از شمال به  6رودي در كشور كامبوج وجود دارد كه * 
  ر از جنوب به شمال جريان دارد.ماه ديگ 6 جنوب و

  »ناصر نثار«

  چند دقيقه استراحت

 ي  ي بزرگـي بـا اثاثيـه    وارد خانه دو دزد با اسلحهشب  نيمه
يـدار  اگر كسي در ايـن خانـه ب  «گران شدند. دزد اولي گفت: 
كـه از دستشـويي    خانـه  صاحب »باشد، مجبوريم او را بكشيم.

دكترجان، من «ف دزدها را شنيده بود گفت: بيرون آمده و حر
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م روم دستشويي. هر شب ه افتم و مي ها توي خواب راه مي شب
هـا را   ام و دارم همين حـرف  بينم كه پيش شما آمده ميخواب 

  »خوابم. روم سر جايم مي زنم. بعد هم مي مي

   پارسا قبل از اينكه جشن تولد خواهرش شروع شود، نصـف
خاطر خوردن نصف كيـك   به«كيك تولد را خورد. مادر گفت: 

پارسا سر يخچال  »شوي. توي حمام زنداني مي تولد، دو ساعت
 مامـان «و نصف ديگر كيك تولد را برداشت. بعـد گفـت:    رفت

يـد تـا ادب   مرا چهار ساعت توي حمام زنـداني كن  جان! لطفاً
  »شوم!

 جـا   ايـن «رفـت و پرسـيد:    ي دان، به مغـازه ك نوزاـپزش
پزشـك   »بلـه. «تعميركـار گفـت:    »تعميرگاه زين اسب است؟

ـ تان، يك زيـن ا  شما بايد جلوي در مغازه«ان گفت: نوزاد ب س
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 »جـا تعميرگـاه زيـن اسـت.     آويزان كنيد تا معلوم شود ايـن 

پزشـك  «او گفت:  »شغل شما چيست قربان؟«تعميركار پرسيد: 
بايد يـك نـوزاد    پس شما هم«تعميركار گفت:  »نوزادان هستم.
  »تان آويزان كنيد. جلوي در مطب

 د چيزي خواه م متوجه شد يك ساعت است سامان ميآقا معل
و هميشـه   آمـوز كـالس بـود    تـرين دانـش  بپرسد. سامان به

خـوب  «كرد. آقا معلم گفت:  هاي خيلي خوب مطرح مي پرسش
ن پرسش امـروز را مطـرح   خواهد بهتري د، سامان ميتوجه كني

سؤال ما ايـن  «سامان گفت:  »جان، سؤالت چيست؟ كند. سامان
 »توانيم برويم دستشويي؟ مي است كه آيا




