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  نان مجاني

 برادر كوچكم كه براي خريد نان افطار رفته بود، با خوشحالي و

طـرف او رفتـيم.   همه به سر و صداي فراوان به خانه برگشت.
مامان كه كمي ترسيده و تعجب هم كرده بود، نان را از دسـت  

  »كني؟شلوغ مي چي شده؟ چرا«برادرم گرفت و گفت: 

ي ما سـپر  اش را جلوي همهم سينهبرادر كوچولو با غرور تما    
ل را به من برگرداند و گفت ما آقاي نانوا، پول نان«كرد و گفت: 

ما تعجب كرديم چون ي همه »خودت. مامان، نان مجاني گرفتم!
داند نيازمند نيستيم. برادر مي شناسد وي ما را مينانوا خانواده

ل خودم ما پول«گفت: داد و ميمي كوچولو پول را در هوا تكان
  »دهم.كس نميشده و به هيچ
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خواهر بزرگم پول را از دست برادر كوچولو گرفت و گفـت:      
اين پول را به نانوا  تو به نانوا چه گفتي كه پول را پس داد؟ بايد«

مـن چيـزي   «گريه و گفت:  برادر كوچولو زد زير »برگردانيم.
ني دستي به نگفتم! وقتي نوبت به من رسيد، آقاي نانوا با مهربا

  »ان امروز مجاني است.سر من كشيد و گفت پول الزم نيست، ن

ن، برادر كوچولو را بغـل  برادر بزرگم شروع كرد به خنديد    
داداشـي! تـو راسـت    « هايش را پاك كرد و گفت:كرد، اشك

ي مـا  مامان كه ديد تعجب همـه  »گويي، نان مجاني است!مي
بيت است و ولد كريم اهلها! امشب شب تبچه«بيشتر شده، گفت: 

  »دهند.مي ها نان مجاني به مردمخيلي

خواهر بزرگم بـا   »مامان، كريم كيه؟«ر كوچولو گفت: خواه    
شرمنده و پشيمان، صورت برادر كوچولـو را بوسـيد و    حالتي
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بعد رو به مـا   »خواهم، مرا ببخش!معذرت مي داداشي،«گفت: 
ع) امـام دوم مـا   امشب شب تولد امام حسـن ( «كرد و گفت: 

 شيعيان است. آن امام عزيز بسيار بخشنده و مهربان بود و چند

همين دليل بـه او  ي اموالش را بين فقرا تقسيم كرد. به بار همه
  »گويند.بيت ميكريم اهل

كـريم،   بسياري از مردم شب تولد امـام «د: مامان اضافه كر    
ـ به نانوا مي پولي را هـا  ي مشـتري هدهند تا نان مجاني به بقي

  »بيت هستيم.ب ما ميهمان كريم اهلبدهد. امش

روم و خواهم كريم بشوم، ميمي من هم«برادر كوچولو گفت:     
بعـد   »نان مجاني به مردم بدهد. دهم تاپول نان را به نانوا مي
  ام كريم، صلوات فرستاديم.همگي براي تشكر از ام

  »قاصدك«



 
5

  هه شد اوف!مورچه

  چههفت هشت تا مور

  هچي بمورچه

  براي بازي

  رفتند به كوچه

  توپ بازي كردند

  با شور و خنده

  يكهو يكي زد

  يه شوت گُنده

  توپ طاليي

  رفت تو خيابون

  يه مورچه دويد
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  به دنبال اون

  صداي ترمز

  بعدش تصادف

  دست و پاي اون

  هه شد اوف!مورچه
  »ايرودابه حمزه«

  ساز باران

  از رشت و ساري

  تا دشت گرگان

  ست و شاديرقص ا

  ساز است و باران

  ساحل به ساحل
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  سرسبز و زيباست

  اين آبِ آبي

  ي ماستدرياچه

  نامش هميشه

  مازندران است

  در جسم ايران

  مانند جان است

  »اسدا... شعباني«

  مردي از بهشت

  يكي بود و يكي بود و خدا بود

  خدا بود و خدا بي انتها بود

  خواست دين تنها نباشدخدا مي
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  ن تنها نباشدمحمد در زمي

  علي را از بهشت آورد بر خاك

  ي پاكشمهبه خاك تشنه، او چون چ

  ي اوچو آمد، كعبه شد گهواره

  ي اوها در بارهروان شد آيه

  زمين و آسمان شد دست بوسش

  علي داماد شد، زهرا عروسش

  علي با غصه و غم آشنا بود

  علي با درد آدم آشنا بود

  پناهان آشيان ساختبراي بي

  نوايان سفره انداختبي براي

  علي خوابيد، اما سير هرگز
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  خورشت ديگري با شير هرگز

  كردعلي سر در درون چاه مي

  كردجهان را شرمگين از آه مي

  ها ديد او در زندگانيستم

  گنجيد در دنياي فانينمي

  جدا از او نكن ما را خدايا!

  در اين دنيا و آن دنيا، خدايا!

  ان كنها دورمجا از بديدر اين

  جا با علي محشورمان كندر آن
  »افشين عالء«

  خودتان هديه شويد!

  بزرگي داد كه پايتخت  حكومت (ع) انـسليمخداوند به حضرت 
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آگاه شد مـردم سـرزمين    (ع)آن فلسطين بود. روزي سليمان 
كنـد، خورشـيد   نام بلقيس بر آن حكومت مـي زني بهيمن كه 

اد و بلقيس و مردمش را هايي به يمن فرستپرست هستند. او پيك
 به تسليم شدن در برابر خدا دعوت و او را تهديد كرد اگر چنين

بلقيس براي حفظ حكومت خود  نكند، به يمن حمله خواهد كرد.
بهـايي بفرسـتد.   هداياي گران (ع)رفت براي سليمان تصميم گ

هديـه   (ع)سـليمان   بر چهل قاطر بستند و بـراي  چهل بارِ طال
  فرستادند.

رسيد، با تعجـب   (ع)قتي كاروان هدايا به سرزمين سليمان و    
ها با شرمندگي گفتند: دند زمين از طال فرش شده است. آندي
ايم؟ خاك ايـن سـرزمين، طـال    ها را به كجا آوردهاين هديه«

ي ابلهي ما نيسـت؟  يا آوردن طال به چنين جايي نشانهاست. آ
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اما سر انجام بـه   ».ها را نزد بلقيس باز گردانيمخوب است هديه
اگرچه هداياي بلقيس ارزشي ندارد ولي  اين نتيجه رسيدند كه

  بايد به فرمان او عمل كنند.

تقديم كردند، آن حضـرت بـا    (ع)وقتي هدايا را به سليمان     
من گفته بودم خودتان  من كه از شما طال نخواستم!«خنده گفت: 

د، ارزشـتان را  ي شايسته شويد. با پرستش ستاره و خورشيهديه
ايد. بهترين هديه براي تباهي كشانده پايين آورده و خود را به

خورشيد را  من اين است كه ايمان سالمي داشته باشيد. شما كه
 دانيد، اگر در شب كسي قصد كشتن شما كنـد، خداي خود مي

ه در برابـر  رت كه بيايد و شما را نجات دهد؟ ذمعبودتان كجاس
يي ندارد. خورشيد نيز در برابـر نـور   خورشيد، قدرت خودنما

  نزد من  ايمانو دل با  ها را باز گردانيدي هيچ است. هديهـاله
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  »بياوريد.

بيا به حكومت حق مـا بپيونـد   «سپس براي بلقيس پيام داد:     
به حـق كُشـيِ تـو آگـاه      وگرنه روزي خواهد آمد كه مردم

حضـور   بلقيس به» كنند.د و حكومت تو را سرنگون ميشونمي
  آمد و تسليم شد. (ع)سليمان 

  »منشابوالفضل هادي«

  بد است، بدتر نيايد!

به سـتمكاري نسـبت بـه     بن يوسف كهجاجگويند روزي حمي
دستان و مردم معروف بود، از سـواران خـود دور افتـاد.    زير

اسبش رم كرد و او را داخل رودخانه انداخت. مردي روستايي 
دانست مردم آرزوي مـرگ او را  مي او را نجات داد. حجاج كه

  ار مرد روستايي تعجب كرد. روز بعد او را نزد ـدارند، از اين ك
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  فرا خواند و دليل كارش را پرسيد. خود

مـرگ او،  پدرت مردي بسيار ستمكار بود. پس از «مرد گفت:     
تر از او هستي. ترسيدم با مرگ تـو،  تو روي كار آمدي كه ظالم

  بر ما ستم بيشتري بكند. ار بيايد وكسي بدتر از تو روي ك

    اشاره به رضايت انسان از وضعيتي  »بد است، بدتر نيايد«ثل م
نامناسب در مقابل وضعيتي بسيار بدتر و دشوارتر اسـت و دعـا   

  ضعيت از آنچه كه هست، بدتر نشود.براي اينكه و
  »دوستمصطفي رحمان«

  ي بخششاندازه

هـاي تمـام   بازين از اسبابهاي مبازيخواهد اسبابدلم مي
من پر از عروسك، ماشين و توپ هاي شهر، بيشتر باشد. اتاق بچه
خـرم. گـاهي چنـد نفـر     بازي مـي هم اسباب ولي باز ؛است
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آورنـد. مـادرم   هديـه مـي   هاي يك شكل برايمبازياسباب
ها را به كساني بـدهيم كـه   بهتر است بعضي از آن«گويد: مي

ها را به كدام آنآيد هيچا من دلم نميام »بازي ندارند.اسباب
  ديگران بدهم.

ديروز زنگ تفريح كنار دوستم نشسته بودم. دوسـتم فـوري       
ات را بـه مـن   لقمـه «را خورد و به مـن گفـت:    ساندويچش

زنگ بعد رياضي داشتيم. من هـيچ   من قبول كردم.« دهي؟مي
اش دلـم بـا   درس جديد را متوجه نشدم چون همـه  چيزي از

حال شـده  قدر بيكرد. زنگ آخر، آنقاروقور مي اي بلندصد
  مان بروم.بودم كه به زحمت توانستم تا خانه

ي بخشيدن را بدانم. خدايا! كمكم كن تا ياد خواهم اندازهمي    
  بگيرم چه موقع و چه اندازه چيزي را به ديگران بدهم.

  »زهرا عبدي، پوپك«
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  آيند؟مواد غذايي از كجا مي

دسـت  زنده بـه از موجودات  خوريم،تمام موادي كه مي تقريباً
آيند و اين موجودات زنده، گياهـان و جـانوران هسـتند.    مي
را به كار اين هاكنند. آناهان خودشان غذايشان را توليد ميگي

دهند. جانوران نيز گياهان يـا  كمك انرژي خورشيد انجام مي
همان كاري كـه انسـان انجـام     ؛خورندمي جانوران ديگر را

  گويند.مي »ي غذاييچرخه« دهد. به اين روش تغذيه،مي

كننـد. انـرژي از راه   ها از انرژي خورشيد استفاده ميعلف    
با خوردن شـير   شود. شماها به بدن گاو منتقل ميخوردن علف

آيـد.  دسـت مـي  كنيد. از گندم، نان بهگاو، انرژي كسب مي
آينـد. پـس از   مي دستر از گاو و گوسفند به، پنير و شيگوشت

مرغ هم تخم ذارد وـگذيه كرد، تخم ميـتغ آنكه مرغ از غالت
  غذايي است. ييك ماده
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گوشـت،   به افرادي كه اصالً    خورندافرادي كه گوشت نمي
گويند. اين افراد عقيده مي خورند، گياهخوارمرغ و ماهي نمي

به همين دليل گوشت  ؛ي استرحمكه كشتن جانوران، بي دارند
  خورند.نمي

موادي را كـه از جـانوران تهيـه     ي ديگري هيچ يك ازعده    
 »گيـاهخوار كامـل  «د. بـه ايـن افـراد،    خورنشود، نميمي

مـرغ و پنيـر   اين افراد گوشت، ماهي، شـير، تخـم   گويند.مي
  خورند.نمي

ي زيادي ها را دارند، عدهگرچه گياهان نيز بعضي از پروتئينا    
از مردم پروتئين مورد نيازشان را با خـوردن گوشـت تـأمين    

هـاي  بايد مراقب باشند تا همه پـروتئين كنند. گياهخواران مي
  مورد نياز بدن شان تأمين شود.

  »ترجمه امير صالحي طالقاني«
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  ساكنان مناطق استوايي

هاي سريالنكا و جنوب هاي باراني گرمسيري مانند جنگلجنگل
ترين نقاط زمين از نظـر حيـات   ترين و متفاوتنها غنينه ت هند

تـر اتفـاق   ها سريعهاي طبيعي در آنبلكه چرخه وحش هستند
ميـرد،  مي افتد يا جانورياي ميافتد. به محض اينكه ميوهمي

هـا، هزارپاهـا،   حشـرات، خـرمگس   ها، نوزادارتشي از كرم
ملـه و آن را  كنندگان به آن ح ها و ساير تجزيهها، قارچباكتري

  كنند.ديل ميتجزيه كرده و به مواد معدني خام و اوليه تب

اين مواد تجزيه شـده را از   ي رشد خود،گياهان براي ادامه    
كنند. اين تجزيه و بازيافت سـريع  گيرند و مصرف ميمي خاك
هاي جنگل اسـتوايي بسـيار ضـعيف و    دهد كه خاكمي نشان

  يستند.فقيرند و براي كشاورزي مناسب ن
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جنگل در مقايسه با پرندگان  بال پرندگان شكاري     عقاب سياه
ها، طول كمتر و عرض بيشتري دارد. چنين بـالي  دشت شكاري

كند كه هنگام پرواز كـردن و چرخيـدن در   مي به پرنده كمك
ي داشـته باشـند. عقـاب سـياه،     ميان درختان، كنترل بهتـر 

ساير جانوران را از ن و ها، پرندگاهاي كوچك، مارمولكميمون
  ربايد.ها ميروي شاخه

از اين نوع ميمون در سراسر انواع گوناگوني     ايميمون نقره
رنـگ  اي ايـن جـانور،   ي هند وجود دارد. نوع نقـره منطقه

دارد. اين ميمون بيشتر از  تريخاكستري مايل به سفيد درخشان
ت كند و اغلب براي يافتن غـذا بـه محصـوال   تغذيه مي گياهان
  كند.ها حمله ميرزي و حتي مغازهكشاو

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«
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  رود؟زباله كجا مي

تـر  ي دفع زباله روز بـه روز سـخت  با افزايش جمعيت، مسئله
ي خارج هاي خانگي در مكان معيني زبالهقسمت عمده شود.مي

آن را  شـود و مقـدار زيـادي از   از شهر روي هم انباشته مـي 
طق در منـا  ي زباله خاكستر شود.سوزانند تا جز فلزات، بقيهمي

ر كنند تا سطح زمين آن منطقـه بـاالت  ها را دفن ميگود، زباله
شود كـه  هاي بزرگ استفاده ميكار، از ماشينبيايد. براي اين

كنند، سپس اليه در سطح زمين پخش و فشرده ميزباله را اليه 
 يابد تاقدر ادامه ميكار آننپوشانند. ايوي آن را با خاك مير

  هاي خاك دفن شوند.يهميان ال ها كامالًزباله

را دوباره مـورد   هااز زباله در برخي كشورها، مقدار زيادي    
ها، كاغذ، وجو ميان زبالهدهند. برخي با جستاستفاده قرار مي
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د و با فروش ايـن  كننپالستيك و شيشه را از آن جدا مي پارچه،
  شوند.ها ميي مجدد از آنها موجب استفادهكارخانه مواد به

هايمان را كم هرچه حجم زباله بازيافت زباله بسيار مهم است.    
حيط زيست و منـابع طبيعـي كمـك    كنيم، در واقع به حفظ م

دور ريخته شـده   براي مثال، اگر بتوان از كاغذهاي ايم.كرده
ساخت كاغذ جديد، دوباره استفاده كرد، ديگر الزم نيست براي 

  درختان بيشتري را قطع كنيم.
  »سپيده عندليل، حسين ياسيني«

  صدا

اگر در يك مكان پرسر و  شنويد؟گوش كنيد! چه صدايي را مي
بلند مثل غّرش يك هواپيمـا يـا    صدا باشيد، آن وقت صداهاي

يك مكـان آرام و   شنويد. اگر دري حفاري را ميمته تق يكتق



 
21

ي ت وز وز يك مگس يا تيك تـاك عقربـه  وق خلوت باشيد، آن
  شنويد.ساعت را مي

  شوند؟دا چيست؟ و صداها چگونه توليد مياكنون بايد ببينيم ص

روي گلويتان قـرار دهيـد.    تان رادست    توليد صدا يا صوت
ي گلويتان د زمزمه كنيد. لرزشي را در ناحيهصداي بلن اكنون با
شـوند.  شما ايجاد مي يها در حنجرهكنيد. اين لرزشحس مي

شوند. وقتي ها توليد ميلرزشدر اثر ارتعاشات يا  ي صداهاهمه
آيـد. ايـن   زنيد، به ارتعـاش درمـي  روي يك طبل ضربه مي

شوند هاي هوا مياشات موجب به حركت درآمدن مولكولارتع
واج صوتي همانند امـواج  آورند. امو امواج صوتي را پديد مي

ي ـا خيلـداهـشوند. بعضي صتشر ميها مني جهتآب در همه
  هايتان باشيد تا صدمه نبينند.قب گوشبلند هستند و بايد مرا
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هـر   امواج صوتي درست مانند پرتوهاي نور پس از برخورد با    
ـ  تيد و چيزي قابليت بازگشت دارند. اگر در يك اتاق خالي بايس

 اي بعد، طنين صـداي لحظه افتد؟فرياد بكشيد، چه اتفاقي مي

شود. پژواك ناميده مي »پژواك«شنويد كه اد خودتان را ميفري
اتـاق،  و سقف  صوتي كه پس از برخورد با ديوارها يعني امواج

  گردند.از ميب مجدداً
  »مجيد عميق«

  چيستان

  بازم ظرف رياضي* 

  با گوشت و رب رو گازه

  يك داره توش فراوون

  يِكاش كوتاه درازه
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  شه تو بشقابتقسيم مي

  بهپخته، به هاييك

  شهحاصل جمعش مي

  هزارتا يازده يازده

  نه دست و پا، نه چشم و سر همينه* 

  شينهروي ديوار مي

  بينهياز پشت در بيرون رو خوب م

  ه فيلِ چاقهچيه ب* 

  كجاست؟ توي اتاقه

  دماغ نگو شلنگه

  دمش مثل پلنگه
  ي تير بخوانيدها را در نشريهپاسخ چيستان
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  هاي كوتاهشنيدني

 كند.دن در گرما به كاهش اشتها كمك ميورزش كر  

 كند. هر سه ماه يـك  طور مداوم خود را ترميم ميا بهبدن م
شود و هر ماه پوست عوض مي طور كاملبافت استخواني به بار،

  كند.جديد رشد مي

 ي بدن اسـت. يعنـي اگـر دمـاي     پيشاني انسان، مركز دما
تان هم به همـان انـدازه   نتان را تغيير دهيد، دماي بدپيشاني

كند. اين يكي از داليلي است كه وقتي تـب داريـم،   تغيير مي
  گذاريم.مان ميروي پيشاني دستمال مرطوب را

 در گوش او قرار دارد. ترين استخوان بدن انسانكوچك  

  خورنـد، از  كه بيشتر از گياهان و سـبزيجات مـي  كودكاني
  ترند.ديگران باهوش
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 دهند.دستان تشكيل ميچپ معيت جهان رايازده درصد ج  

 كنند اما براي محافظت ز يخچال استفاده مياسكيموها هم ا
  غذا در مقابل يخ زدن.

 ،نـام  پنج ميليون كـارگر بـه   هر ميليمتر مكعب خون انسان
  گلبول قرمز دارد.

  »ناصر نثار«

  گرم بخنديد

  :دهـد،  جـواب ب  ها! هر كدام از شما به اين سؤالبچه«معلم
سب چندتا مو داند يال اچه كسي مي ؛كنمديگر از او سؤال نمي

 »دانـي؟ از كجا مي«معلم:  »2426791«دانش آموز:  »دارد؟

  »ر قرار نبود سؤال دوم را نپرسيد؟آقا اجازه! مگ«دانش آموز: 

  :فرنگـي،  بنويس: خيـار، گوجـه   امير، بيا پاي تخته و«معلم
  »ه!بنويسم ساالد ديگ«امير: »پياز.
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  :عزيزم! دروغ گفتن كار بدي است، وقتـي بـه   «مادر پرويز
پس از كي شروع «پرويز:  »گفتم!سن و سال تو بودم دروغ نمي

  »كرديد؟

 بز قندي، اولين بز ديابتي تاريخ است!؟دانستيد كه بزآيا مي 

 ه اي يك تكه يخ را باال گرفته بود و متفكرانه به آن نگـا بچه
چكـد  از آن آب مي«گفت:  »چي شده؟«د: كرد. به او گفتنمي

  »نيست كجايش سوراخ است. ولي معلوم

  :روي و چـه  ببينم! در جبهه چه موقع بايد پيشبگو «فرمانده
قربان! وقتي دشـمن از  «از: سرب »نشيني كنيم؟عقبموقع بايد 
كـه از پشـت حملـه     آيد، عقب نشيني كنيم و هنگاميجلو مي

  »كنيم. رويپيش كند، بايدمي

  :دومـي:   »رونـد؟ داني چرا مارها مسافرت نميمي«اولي
 »ند تا موقع خداحافظي تكان بدهند.چون دست ندار«




