
حدس هايت را يادداشت كردي؟ چندتا حدس براي يك موضوع يادداشت كرده اي؟ 3 تا؟ 5تا؟ 10تا؟ 
خيلي خوب است.

حاال يكي از آن حدس ها را آزمايش كن!
مثاًل فرض مي كنيم موضوع »ديده شدن مورچه در اتاق« را انتخاب كرده اي. پس يكي از حدس هايت 
مي تواند اين باشد كه حتماً در اتاق غذاي كافي براي مورچه ها وجود دارد. حاال اين حدس را آزمايش 

كن:
در يك روز تعطيل كمي شكر يا شيريني در گوشه اي از اتاق بريز و هر دو ساعت يك بار 

مشاهداتت را يادداشت كن. مثاًل:
 در ساعت 10 صبح هيچ مورچه اي مشاهده نشد.

 در ساعت 12 چند مورچه 
مشاهده شد.

 2 س��اعت  در   
تعداد  بع�دازظه��ر 
بس��يار  مورچه ه��ا 

زياد شد و...
............ 

فكر مي كن��ي بعد از 
يادداشت اين مراح�ل، چ�ه 

كاري بايد انجام بدهي؟         
          افسانه موسوی گرمارودی

حرف هاي من به تو
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در گوشه ي خيابان
يك آب سرد ُكن بود

بي حال و تشنه بودم
رفتم كنار آن، زود

      
يك كاسه آب ديدم

يك دست توي آن بود
دستي پر از دعا كه

رويش به آسمان بود
      

لرزيد آِب كاسه
چيزي به يادش افتاد

فهميد تشنه هستم
آِب خنك به من داد

  مريم اسالمی

شـعـر
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داداش من توي دسته
يك پرچم سبز دارد

او پرچمش را هميشه
بر شانه اش مي گذارد

      
يك نوحه خوان با دوتا طبل

در هيئت مسجد ماست
زنجير و ِسنج و َعلَم هست

اّما براي پسرهاست
       

ديشب من و دوستانم
همراه هم توي خانه

يك دسته تشكيل داديم
يك دسته ي دخترانه

  كبری بابايی
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سـتان
دا

يك��ي بود. يكي نبود. يك پيرزن بود كه توي يك خانه زندگي مي كرد قّد يك 
قوطي كبريت. يك ش��ب پيرزن گرسنه بود. غذا نداشت. اين طرف و آن طرف 

را نگاه كرد. چشمش افتاد به يك سنگ. پيرزن گفت: »چه كوفته هاي بزرگي!«
بعد سنگ كوفته اي را برداشت و قورت داد.

  سرور ُكت�بی
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صبح كه از خواب بيدار شد، ديد شكمش بزرگ شده. چيزي توي دلش تكان تكان مي خورد. 
پيرزن گفت: »انگار يك بّچه تو شكمم هست.«

در همين موقع، دلش درد گرفت. درد توي شكمش پيچيد. پيرزن فرياد زد و يك پسر سنگي 
به دنيا آورد. پسر سنگي تا پايش به خانه ي پيرزن رسيد، نگاهي به اين طرف و آن طرف كرد. 

پيرزن گفت: »چيزي مي خواهي؟«
پسر گفت: »گرسنه ام!«

پيرزن آهي كشيد و گفت: »غذا نداريم.«
پسر گفت: »غّصه نخور!« و شروع كرد به پرتاب سنگ به طرف آسمان.

سنگ اّولي چسبيد به آسمان. دومي هم چسبيد به سنگ اّولي. هر سنگي كه پرت مي كرد، به 
سنگ قبلي مي چسبيد. پيرزن پرسيد: »چه كار مي كني؟«

پسر گفت: »نردبان سنگي درست مي كنم.«
پيرزن به نردبان سنگي نگاه كرد. پاي نردبان توي زمين بود و سرش به آسمان.

پسر گفت: »بيا برويم به آسمان.«
دست پيرزن را گرفت و از نردبان سنگي باال رفت. رفت و رفت تا به آسمان رسيد.

پسر گفت: »مي بيني چه قدر قشنگ است!«
پيرزن گفت: »مي بينم.«

آسمان پر از درخت سيب بود. پسر دويد توي باغ آسمان و دامن پيرزن را پر از سيب كرد.
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هر چيزی كه ما از آن استفاده می كنيم، از اّول به شكلي كه اآلن 
مي بينيم نبوده است. از چند هزار سال پيش تا به حال، انسان ها 
ــان تغيير داده اند تا به  ــه چيز را بارها و بارها با فكر خودش هم
اين شكلي كه من و تو مي بينيم درآمده است. حاال ما راحت تر 
ــتفاده كنيم. من مي دانم از حاال به  مي توانيم از همه ي آن ها اس
بعد هم، باز همه چيز تغيير مي كند. در اين صفحه، سرگذشت 

بعضي از اين چيز ها را مي خوانيد.

قديم ها
وقتي كه باباِي بابابزرِگ من با ماماِن مامان بزرِگ من عروسي كرد، در خانه اي 
زندگي مي كردند كه آن خانه به جاي آجر و آهن و سيمان كه خيلي سفت 
و محكم  هستند، از كاه و گِل درست شده بود. يعني خاك را با آب قاطي 
مي كردند و آن را با كاه مخلوط مي كردند. كاه، همان س��اقه هاي خشكي 
است كه گاوها و گوسفندان مي خورند. بعضي از اين خانه ها هم فقط از 
گِل خالي درست مي شدند. ديوار اين خانه ها خيلي سفت نبود و اگر 
باران ش��ديد مي باريد، آب از سقف وارد خانه مي شد. باباي بابابزرِگ 
من همين جور كه يك وري خوابيده بود، زير لباس��ش خيس مي شد و از 
خواب مي پريد. اگر يك زلزله ي كوچكی مي آمد، خانه ش��ان به س��ادگي 
خراب مي ش��د. خانه هاي آن ها يك طبقه بيشتر نداشت. خوبي اين خانه ها 
اين بود كه حياط داشتندو داخل اين حياط ها درخت هاي سبز و حوض پر 

آب بود.

اآلن
خانه ي ما در طبقه ي چهارم يك س��اختمان بلند قرار دارد. خانه ي 
ما از آجر و آهن س��اخته شده است. براي همين خيلي محكم است. 
اگر باد بيايد يا باران ببارد، خانه ي ما خراب نمي شود. مگر اين كه يك 
زلزله ي ش��ديد زمين را بلرزاند. البتّه وقتي در خانه مي دويم، صداي 
همسايه پاييني در مي آيد! بدي خانه ي ما اين است كه يك حياط باصفا 

ندارد.

چه جوري اين جوري شد

 علي اكبر زين العابدين
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قديم ترها
خيل��ي قديم ترها آدم ها در غارها زندگي مي كردن��د. آن ها وقت خود را براي 
ساختن خانه تلف نمي كردند. آن ها مي گشتند تا در وسط كوه ها سوراخ بزرگي 

پيدا كنند كه چندتا آدم بتوانند داخل آن زندگي كنند و دراز بكشند و 
بخوابند. به اين جور جاها غ��ار، مي گويند. معموالً اين خانه ها خيلي 

كوچك بودند و يك اتاق بيشتر نداشتند. آشپزخانه هاي آن ها بيرون از 
خانه ها بود. آن ها بيرون از غار، آتش درست مي كردند و غذايشان 
را مي پختند. در و ديوار خانه هاي غاري از سنگ هاي محكم كوه ها 
بود و به اين راحتي ها خراب نمي شد. درِ خانه هايشان هم سنگ هاي 
بزرگ و س��نگين مي گذاشتند تا مثاًل يك خرس گرسنه، سرزده و 
بدون اجازه وارد خانه ش��ان نشود. اشكال اين خانه ها اين بود كه 

دودكش نداش��تند و وقتي براي گرم كردن خودشان در غار، آتش 
روشن مي كردند به سرفه مي افتادند.

 به نظر تو در آينده خانه ها چه شكلي مي شوند؟
 اين جا شكل آن را نّقاشي كن.

ً بعـد ا
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هره ايب�د
بيز بيز پشه ها طا

بيزبيز پشه ها ول ش��دند روي يك ديوار. خسته بودند. 
باالي سرش��ان يك تير چراغ برق بود كه خاموش بود. 
دماغ نيزه اي زل زد به تير و گفت: »به نظر شما اين آشنا 

نبيز؟«
لپ قرمزي دس��تش را زير س��رش گذاش��ت. خيلي 
خوابش مي آمد. گفت: »آشنا بيز يا نبيز به ما مربوط نبيز!«

ش��ل وول دس��ت هايش را ول كرد دورش و گفت: 
»حاال وقت خواب بيز.«

كّله گنده گفت: »ساكت بي بيزيد!«
ريزه مي��زه دم گوش دماغ نيزه اي گفت: »من يادم بيز. 

اين شكل همان بيز كه قّصه بلد بيز.«
دماغ نيزه اي نگاهي به بقيّه ي پشه ها كرد. به ريزه ميزه 
چش��مك زد و پري��د طرف تير چراغ ب��رق. ريزه ميزه 
ه��م دنبالش رفت. تير چراغ برق المپش شكس��ته بود 
و كالهك��ش آويزان. دماغ ني��زه اي و ريزه ميزه دورش 

گشتند. ريزه ميزه گفت: »اين چرا اين شكلي بيز؟«
دماغ نيزه اي گفت: »بلد بيزي براي ما قّصه بيزي؟«

تير چراغ ب��رق حرف نزد. ريزه ميزه نشس��ت روي 
كالهكش. گف��ت: »يك قّصه ي قش��نگ بي بيز تا ما 

خواب بيزيم.«
تير چراغ برق باز ح��رف نزد. دماغ نيزه اي گفت: »آن 

يكي قّصه بلد بيز. تو بلد نبيزي؟«
تي��ر چراغ برق ب��از چيزي نگف��ت. ريزه ميزه گفت: 

»خواب بيز؟«

دماغ نيزه اي گفت: »شايد كر بيز!«
از ص��داي آن ه��ا كّله گنده از خواب پري��د. داد زد: 

»چه خبرتان بيز؟ كجا بيزيد؟«
ريزه ميزه گفت: »اين جا بيزيم.«

كّله گنده گفت: »بي خود آن جا رفته بيزيد؟«
شل وول و لپ قرمزي هم بيدار شدند. شل وول گفت: 

»خواب بيزيم ها!«
لپ قرمزي گفت: »كّله گنده دعوايشان بي بيز!«

كّله گنده پريد طرف چراغ برق. خرطومش قرمز شده 
بود. ش��ل وول و لپ قرمزي هم رفتن��د. دماغ نيزه اي و 
ريزه ميزه پريدند روي المپ شكس��ته ي تير چراغ برق. 

ريزه ميزه گفت: »نگاهش بي بيز، چه قدر مريض بيز!«
كّله گنده و شل وول و لپ قرمزي به كالهك و المپ 
تي��ر چراغ برق نگاه كردند. دماغ ني��زه اي گفت: »دلم 

برايش سوخته بيز.«
كّله گنده گفت: »ما بلد نبيزيم كاري برايش بي بيزيم.«

ش��ل وول و لپ قرمزي هم دلشان براي تير چراغ برق 
سوخت. لپ قرمزي گفت: »بي چاره! نور نداشته بيز.«

شل وول آهي كشيد و گفت: »چه قدر بدبخت بيز. يك 
پشه هم دورش نبيز.«

كّله گن��ده هنوز خوابش مي آمد. خميازه اي كش��يد. 
گفت: »كاري نمي توانيم بي بيزيم.«

يك دفع��ه دماغ نيزه اي پريد ب��اال. دور تير چراغ برق 
گشت و داد زد: »يك فكر پيدا بيزم، پيدا بيزم!«
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پشه ها زل زدند به او. دماغ نيزه اي آرام نمي شد. مي پريد 
اين ط��رف و مي پريد آن طرف و ويز ويز مي كرد. كّله 
گنده كه خيلي عصباني بود، داد زد: »اعصاب من را به 

هم مي بيزي ها!«
دما غ نيزه اي روي كالهك نشس��ت و گفت: »برايش 

قّصه مي بيزيم.«
پشه ها به هم نگاه كردند. گفتند: »فكر خوبی بيز! فكر 

خوبي بيز!«
همه با هم ش��روع كردند ب��ه قّصه گفتن: »يكي بيز، 

يكي نبيز!«
_ يكي بيز، دوتا نبيز!
_ آن كه بيز كي بيز!

پش��ه ها تا صبح دور تير چراغ برق گش��تند و برايش 
قّصه گفتند.
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حضرت ابراهيم)ع( پيامبر بزرگ 
خدا بود. او مردم را به خداپرستي دعوت مي كرد. اّما نَمرود كه 
پادشاه بود، با او دشمني داشت. نمرود مي گفت: »من خدا هستم. پس همه ي انسان ها 

بايد در مقابل من سجده كنند.«
او به هيچ كس رحم نمي كرد و مخالفان خود را از بين مي برد.

روزي از روزها نمرود، به بنّاها و مهندسان سرزمينش دستور داد يك بُرج بلند بسازند. آن وقت باالي آن بُرج 
رفت و به طرف آسمان تير انداخت و گفت: »من خدايي را كه در آسمان است از بين مي برم.« اّما برج به لرزه 

افتاد و نمرود با وحشت پايين آمد.
نمرود به ابراهيم)ع( و يارانش ستم هاي زيادي كرد. ديگر همه از دست او و كارهای ظالمانه اش خسته شده 

بودند. تا اين كه خداوند به من دستور مهّمي داد: »به سراغ نمرود برو و حسابش را برس!«
من به سمت كاخ بزرگ او پرواز كردم. از تاالرهاي مختلف و زيبا رد شدم. نمرود را ديدم و فوري از توي 
بيني اش وارد مغزش ش��دم. من بايد او را از بين مي بردم. نمرود، اين س��و و آن سو مي دويد و ناله مي كرد. تا 

اين كه از بين رفت.
خدايا، من نمي دانم چرا بعضي از انسان ها دوست دارند بدجنس و زورگو باشند.

كاش هيچ آدم كافر و بي رحمي وجود نداشت و انسان ها در آرامش و مهرباني زندگي مي كردند!
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ماجراهاي قرآني

 مجيد ماّل محّمدی
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 بابا دست های بزرگ و سفتی دارد. وقتی با هم ُكشتی می گيريم، 
فكر می كنم دست هايش مثل تخته سنگ، بزرگ و قوی هستند. 
وقتی باه��م راه می رويم، هر قدمی كه بابا برمی دارد من بايد 
دو قدم بردارم. هميشه عقب می مانم. وقتی از چيزی می ترسم، 
بابا مثل درختی اس��ت كه از آن باال می روم و توی ش��اخ و 
برگ های محكم او پنهان می شوم.  وقتی باران می بارد، بابا چتر 
را روی سر من و مامان می گيرد و خودش خيس می شود. او 
هميشه صبح زود بيدار می شود؛ هميشه عجله دارد برود سر 
كارش. هميشه چيزی جا می گذارد؛ كليدهای خانه، يا تلفن 
همراهش را و گاهی هم يادش م��ی رود كيف اداره اش را با 

خودش ببرد.
او می گويد: »وقتی از خانه بيرون می روم، دلم را پيش شما 

جا می گذارم!«
من وقتی كوچك بودم؛ دنبال جايی می گشتم كه بابا دلش 

را آن جا گذاشته است. اّما پيدايش نمی كردم.
حاال می فهمم منظورش چه بوده! وقتی دير به خانه می آيد 
دلم تاپ تاپ می زند. فكر می كنم بابا دلش را توی دل من جا 
گذاشته. ش��ايد بابا چند تا دل دارد؛ چون دل مامان هم تاپ 

تاپ مي كند.

 عليرضا متولّی

خانواده ي ما
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 طاهره ايب�د

  َمتل َمتل َمتلچه

باران مي آمد َشرَشر، روي پشت بام هاجر. هاجر 
لب پش��ت بام نشس��ته بود. خواس��تگار كه از 
خانه ي هاجر آمد بي��رون، خروس او را ديد، 
بالش را باز كرد. گردن كشيد: »قوقولي قوقو، 
َقرَقر، بارون مي آد شرش��ر، رو پشت بوم هاجر، 

هاجر عروسي داره...«
هنوز آوازش تمام نشده بود كه يك لنگه  دمپايي توي هوا 
چرخ زد و چرخ زد. آمد طرف آقا خروسه. آقاخروسه پريد 
باال. از رو نرفت، بقيّه اش را خواند: »هاجر عروس��ي داره، 

دم خروسي داره!«
هاجردوي��د. از پله هاي پش��ت بام باال رف��ت و گفت: 
»خروسه آبرو نداره! نه هنوز چيزي به باره، نه هنوز چيزي 

به داره، خبرو كف دست همسايه مي ذاره!«
خ��روس ول كن نبود. پريد لب ايوان و دوباره خواند: 
»قوقولي ق�وق�و، قولپّي، بارون مي آد ش���ولپّي، نقالي 

ت��وي قن��دون، دوم��اد 
خورده دو لپّي!«

شد،  سرخ  هاجر 

زرد شد. لِخ و لِخ و لِخ با يك لنگه دمپايي از پّله ها 
آمد پايين. داد زد: »خروس بي محل! آبرومو نبر!«

خروسه نوكش را باز كرد تا دوباره بخواند. طاقت هاجر 
طاق شد. شيرجه زد توي ايوان. يك دفعه همسايه ي اين وري 
آمد روي نردبان. گفت: »هاجر خانم، همس��ايه جون! اين 

رسم همسايگي نبود. حاال ديگه ما غريبه شديم؟!«
هاجر هنوز چيزي نگفته بود كه همسايه ي آن وري، از 
پشت بام سرك كشيد. گفت: »همين رو بگو همسايه جون، 

خروس بايد بگه چه خبره تو خونه شون!«
هاجر لبش را گزيد. با انگش��تش براي خروس خط و 
نشان كشيد. خروس بال ايستاده بود روي نرده ها. با نوكش 
پرهاي سبز و آبي دمش را صاف مي كرد. با يك چشمش 
همس��ايه ي پش��ت بام را مي پاييد و با يك چشم ديگرش 
همسايه ي روي نردبان. هاجر گفت: »به جون شما خروس 

من عادتشه همه چيز رو گنده كنه!«
همسايه ي پشت بامي گفت: »بي خود به خروست تهمت 

نزن! ما كه آن را خوب مي شناسيم!«
همس��ايه ي روي نردبان گفت: »من كه ت��ا حاال از اين 

خروس حرف بي خود نشنيدم.«
هاجر گفت: »باور كنيد...«

هنوز حرفش تمام نش��ده بود كه يك دفعه 
خروس خواند: »قوقولي قوقول، قوقولي قوقول، 
دوتا همس��ايه، دوتاش فضول! يكي پشت بوم، 

يكي نردبون، قوقولي قوقول، قوقولي قوقول!«
تا اين را گفت يك لنگه  دمپايي از پشت بام، يك لنگه  
دمپايي از نردبان، چرخيد و چرخيد، آمد روي نرده ها. 
آقا خروسه پريد توي حياط. دوباره خواند: »قوقولي 
قوقول، قوقولي قوقول، دوتا همسايه، دوتاش فضول! 

يكي پشت بوم، يكي نردبون...«



 يگانه مرادی الكه

آق بابا گرسنه بود. نان و پنير مي خواست. 
با خودش گفت: »نانش را مي پزم. پنيرش 
را مي خرم.« اّول آرد را تاپ و تاپ خمير 

كرد. بعد هم رفت بازار و يك شيش��ه 
پنير محّلي خريد. بازار دور بود. آق بابا 
خسته شد. ديگر ناي نان پختن نداشت. 

نشست كنار خمير. در شيشه ي پنير را باز كرد 
ت��ا آن را خالي خالي بخ��ورد. بوي پنير كه 

پيچيد، كالغه از باالي درخت پايين پريد 
روي لبه ي پنجره. آق باباي خسته و ديگ 

خمير و شيشه پنير را ديد و گفت: »تاب تاپ خمير، شيشه 
پر پنير، چونه بكنم اگه من خمير، بهم مي دي يه ذره پنير؟«
آق بابا گفت: »نوك��ت درد نكنه كالغ بابا! چرا نمي دم. 

خوبم مي دم.«
كالغه خمير را با نوكش چونه كرد و نشست كنار آق بابا. 
آق بابا خواس��ت بقيه كارها را بكند؛ اّما هنوز خس��ته بود. 
خروسه پريد لب پنجره. آق باباي خسته و شيشه ي پنير و 
چونه ي خمير را ديد و گفت: »تاپ تاپ خمير، شيش��ه پر 

پنير، باز بكنم اگه من خمير، بهم مي دي يه ذره پنير؟«
آق بابا گف��ت: »بالت درد نكنه خروس بابا! چرا نمي دم. 

خوبم مي دم.«
خروس��ه بال بال زد و چونه را باز كرد؛ با نوكش سوراخ 
سوراخ كرد. بعد نشست كنار آق بابا. خمير آماده شد. آق بابا 
مي خواس��ت نان ها را بپزد كه بزي س��رش را از پنجره تو 
آورد. آق باباي خسته و شيشه ي پنير و خمير آماده را ديد 
و گفت: »تاپ تاپ خمير، شيشه پر پنير، اگر به تنور بزنم 

خمير، بهم مي دي يه ذره پنير؟«
آق بابا گفت: »ش��اخت درد نكنه، بزي بابا! چرا نمي دم. 

خوبم مي دم.«
بزي آمد تو. خمير را ش��اخ به شاخ كرد. چسباند توي 

تنور و نشست كنار آق بابا.
ب��وي نان ك��ه در آمد، آق بابا نان را از تن��ور در آورد. به 
هركس يك لقمه نان و پنير داد. براي خودش هم برداشت. 
ته شيشه قد يك نخود پنير مانده بود. آق بابا آن را برداشت 
و گفت: »تنور بي خمير، شيشه بي پنير، تو دستم مونده يه 

ذّره پنير، دست كي باال؟«
موش كوچولو كه بوي پنير به دماغش خورده بود، بيرون 

آمد و گفت: »دست موشه!«
آق بابا پنير را ق�ِل داد به طرف موش��ه و گفت: »نوش 

جونت بابا!«
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  طيبه شامانی
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مادربزرگ من داشت
در خانه روضه خواني

از صبح رفته بوديم
آن جا به ميهماني

      
پُربود خانه ي او

از بوي چاي و اسفند
هشتادتا، نه، صدتا
مامان و بّچه بودند

      
گفتم به خاله جانم

با چند ضرب و تقسيم
هر بار توي سيني

چند استكان بچينيم
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  سعيده موسوی زاده
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ِفر مي دوزد ِفرُّ
سوزن چرخ عمو

مثل يك گلدوزي است
كار خّياطي او

      
پرچمي مشكي را

مي برد هي چپ و راست
نخ سوزن زرد است

شايد از جنس طالست
      

مي  كشد دستي را
سوزن او آسان

مي نويسد خوش خط
يا اباالفضل بر آن
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 طرح و اجرا: مجيد صالحی

اي واي! براي 
درست كردن كيك

تمشك ندارم.
بايد به جنگل بروم 

و تمشك بچينم.

كاش من هم يك كبوتر 
سفيد بودم.

آن وقت تلويزيون من را هم 
نشان مي داد.
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با آرد مثل كبوتر 
سفيد و قشنگ 

مي شوم.

كالغ ها در نوع خود 
حيواناتي زيبا هستند. آن ها 

عمري طوالني دارندو 
مي توانند...

من يك بّچه كالغ 
زيبا هستم.
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يكي بود يكي نبود. يك غ��ول چراغ بود كه چراغش 
را گ��م كرده بود. يك قاليچه ی پرنده هم بود كه خيلي 
مهربان بود. هر كي مي خواست جايي برود، سوار قاليچه  
مي شد و پرواز مي كرد و زود او را مي رساند. يك روز 

 افسانه موسوی گرمارودی

افسانه ی تازه

قاليچه توي آفتاب دراز كشيده بود، خوابيده بود. غوله 
آمد و پريد روي كولش و گفت: »يااهلل، زود باش برو كه 

خيلي كار دارم.«
قاليچه بلند ش��د، ديد غول چراغ جادوست. قاليچه 
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گفت: »اي غول جان! كجا بروم؟«
غول گف��ت: »برويم چراغ جادو را پيدا كنيم. قاليچه 
از روي زمين بلند ش��د. هرچه دشت بود گشت. هرچه 
كوه بود، رفت. هرچه جنگل بود، پرواز كرد. اّما اثري از 
چراغ جادو نبود كه نبود. قاليچه خسته شد. يك گوشه  
نشست و گفت: »اي غول جان! اگر از پشتم پايين بيايي، 
نفسي تازه مي كنم و دوباره مي گرديم.« غول گفت: »تا 

چراغم را پيدا نكني، پايين نمي آيم.«
قاليچه دوباره بلند ش��د. اين بار صحرا را هم گشت؛ 
اّما چراغ جادو را پيدا نكرد. دوباره يك گوشه نشست. 
خاكي و خسته شده بود. كثيف شده بود. به غول گفت: 

»ما همه جا را گشتيم. چراغ  اين طرف ها نيست.« 
غول حاضر نبود از پشت قاليچه پايين بيايد. قاليچه 
خيلي ناراحت بود. خوب فكر كرد و به غول گفت كه 
آن ها همه جا را گشته اند غير از دريا را. بايد بروند و دريا 
را بگردند. قاليچه ي پرنده به سمت دريا راه افتاد. وقتي 
به دريا رسيد، غول از خستگي خوابيده بود. قاليچه ديد 
غول خواب اس��ت، پري دريا را صدا زد و گفت: »اي 
پ��ري دريا! تو چراغ ج��ادوي اين غول را نديده اي؟ ما 

همه جا را گشتيم، هيچ جا نبود.«
پ��ري دريا مهربان بود. گفت: »چرا ! چراغ جادويش 

پيش من است؛ اّما به او نمي دهم.«
قاليچه گفت: »اي پري جان! اگر چراغ را ندهي، غول 
از پشتم پايين نمي آيد. من خسته شدم. ديگر نمي توانم 
پرواز كنم.« پري دريا دلش سوخت. غول را بيدار كرد. 
پري دريا مي دانست اگر چراغ را به او بدهد، دست از 
سرقاليچه برنمي دارد. براي همين گفت: »چراغ تو پيش 
من اس��ت. اگر چراغت را مي خواهي بايد در عوض 

چيزي به من بدهي.«
غ��ول اين طرف را نگاه كرد، آن طرف را نگاه كرد، 
چيزي جز قاليچه نداش��ت. به پ��ري دريا گفت: »اين 
قاليچ��ه را نمي خواهي؟ حاضرم اي��ن قاليچه را به تو 

بدهم.«
پري گفت: »اين قاليچه ي كهنه و كثيف را مي خواهم 

چه كار؟«
غول گفت: »نه اين قاليچه پرواز مي كند. اگر خواستي 

سفر كني به دردت مي خورد.«
پ��ري دريا قب��ول كرد. غول، چراغ��ش را گرفت و 
قاليچ��ه را به پري داد. پ��ري دريا، قاليچه را توي آب 
دريا شس��ت، توي آفتاب خواباند. قاليچه خشك كه 
شد، خستگي اش در رفت. پري دريا گفت: »حاال هرجا 

كه دلت مي خواهد،  برو.«
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ن ما
ايــرا

 تهمينه حّدادی 

ما توی شهرهای مختلفی زندگی می كنيم. وقتی به شهر ديگری می رويم، از آن شهر 
برای خانواده مان سوغاتی می آوريم. اين سوغاتی ها چيزهايی هستند كه فقط در آن شهر 

ساخته می شوند يا وجود دارند.

س��وغاتی هم��دان »ُس��فال«  
است.

برای درست كردن سفال از 
گِل استفاده می كنيم. بعد بايد 
آن را در آتش بپزيم و آ  ن وقت 

رنگ كنيم.

هركسی به كاشان می رود، »گالب« می آورد.
گالب را با جوشاندن گل محّمدی درست می كنند.

برای اين كار قابلمه های مخصوصی وجود دارد.
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»تسبيح«، س��وغاتی شهرهاي مذهبي 
است؛ شهرهايي مثل قم و مشهد.

برای ساختن يك تسبيح از دانه های 
رنگی يا سنگ های يك اندازه استفاده 

می كنند.

از نيشابور »فيروزه« سوغات  
مي آورند.

في��روزه يك س��نگ گران 
قيمت است كه با آن انگشتر 

يا گوشواره مي سازند .

يكي از سوغاتي هاي شمال و جنوب ايران 
»سبد حصيری« است.

حصير، رشته های چوبی نازك و بلندی 
اس��ت كه آن ها را به هم می بافند تا از آن 

وسايلي درست كنند. 

سوغاتی شهر شما چه شكلي است؟ شكل آن را 
اين جا بكش!

آن را با ...................................... درست می كنند.

نام كت�اب: چراهاي شگفت انگيز

نويسندگان:مهدي چوبينه، كوروش اميري نيا
ناشر: محراب قلم- 1390
تلفن: 021-66490879

اگر به ايران شناسي عالقه مندي، 
كتاب زير را هم بخوان!
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يك روز موموش��ي زمين خورد و پايش درد گرفت. مامان موش��ه پايش را باندپيچي كرد. موموشي 
پرسيد: »اآلن خوب مي شود؟«

مامان موشي گفت: »اوووه! نه به اين زودي! بايد كمي صبر كني موموشي.«
موموشي بي صدا گوشه اي نشست. مامان موشه پرسيد: »چرا اين قدر ناراحتي موموشي؟«

موموشي گفت: »من ديگر هيچ كار نمي توانم بكنم. نمي توانم بدوم. نمي توانم توپ بازي كنم. 
نمي توانم به خانه ي ننه موشه بروم...«

مامان موشه پرسيد: »هنوز مي تواني فكر كني؟«
موموشي سر تكان داد. مامان موشه گفت: »پس كمي فكر كن. شايد يك كار جالب پيدا كني.«

موموش��ي كمي فكر كرد. هنوز مي توانست نّقاشي كند، گِل بازي كند، فندق بازي كند. ولي 
حوصله اش را نداشت. به مامان موشه گفت: »تو با من بازي كن.«

مامان موش��ه گفت: »من حاال كار دارم. خودت يك كاري پيدا كن.« و رفت دنبال كارش. 
مّدتي گذشت. يك دفعه مامان موشه با خودش گفت: »چرا موموشي آن قدر ساكت است؟ چرا 

صدايش نمي آيد؟«
مامان موشه زود به اتاق برگشت. فرياد زد: »واي! چه كار كردي موموشي؟«

موموشي گفت: »ديدي فكر كردم و يك كار جالب پيدا كردم؟«
موموشي با پاي باندپيچي شده اش، يك عروسك ساخته بود؛ يك عروسك موشي. از 

پرده هم، دو گوش برايش قيچي كرده بود. با دكمه هاي لباسش هم، دو چشم 
برايش چسبانده بود. به مامان موشه گفت: »حاال بايد چيزي پيدا 
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كنم تا دماغش بشود. تازه سبيل هم 
مي خواهد.«

مامان موشه گفت: »واي نه!» بعد آه كشيد و 
گفت: »ببين پايت حاال خوب نشده؟«

موموشي خنديد و گفت: »اوووه! نه به اين 
زودي! بايد كمي صبر كني ماماني.«
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تو چه جور سيـبي دوسـت داري؟
چه سيب هاي ديگري را مي شناسي كه اين جا اسمش نيامده است؟

مي دانستي سيب كباب شده براي گلودرد خيلي خوب است؟

ب و خواندني
 جال

ــه مي گويند از  ــت ك ــيب ميوه اي اس س
ــي خاصيت  ــت آمده؛ چون خيل بهش

ــيب در  ــواّص س ــي از خ دارد. بخش
ــت. پس بهتر است  پوست آن اس
سيب را با پوستش بخوريم؛ البّته به 

شرطي كه خوب آن را بشوييم.

حّدادی
گان 

 مژ

 بعضی سيب ها قرمز هستند.
 بعضی از آن ها س��بزند. اين س��يب ها، كمي 

ترش و سفت هستند. 
 به سيب زرد سيب دماوندي هم مي گويند.

 س��يب گالب، همان س��يب هاي كوچك 
خوش بويي است كه تابستان ها پيدا مي شود.

 با س��يب؛ مربا، كمپوت، شيريني، پوره و 
خيلي چيزهاي ديگر درست مي كنند. بو و عطر 

سيب، آن قدر خوب اس��ت كه از عصاره ي آن 
براي درس��ت كردن ش��امپوها، صابون ها و عطرها 

استفاده مي كنند.

آشپزي: دسـر سيـب
براي درست كردن يك دسر سيبي خوش مزه، از هر نوع سيبي كه در خانه داري بردار و با كمك 
يك بزرگتر آن را رنده كن. حاال كمي آب و گالب به آن اضافه كن. مي بيني چه قدر خوش مزه شد!

قبل از انجام فعاليت هاي اين صفحه، 

كتاب زير را هم بخوان!

ن��ام كت�اب: چ��را بايد دس��ت هايم را 

بشويم، وقتي كثيف نيستند؟

مترجم: كيقباد يزداني

ناشر: نيستان- 1390

تلفن: 021-66490879
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يادت مي آيد آخرين بار كه عصباني شدي، ِكي بود؟
آيا فقط عصباني بودي؟ يا احس��اس هاي ديگري هم داش��تي؟ مثاًل: مي ترس��يدي  ناراحت بودي  از 
همه چيز بدت مي آمد  نگران بودي  دلت مي خواست دعوا كني چه كار كردي؟ ....................................

حاال كه آن موضوع گذش��ته، چه احساسي داري؟ از كاري كه كردي خوش حالي پشيماني  احساس 
غرور مي كني  راضي هستي  اگر دوباره پيش بيايد، همين كار را مي كني؟................................................ 
پس چه كار مي كني؟ .............................. وقتي عصباني شدي چه فكرهايي كردي؟ ..........................................

مثـالً اگر از دست كسي عصباني شده بودي، با خـودت گفتـي:
1. چرا اين كار را كرده؟  
2. بايد عذرخواهي كند؟  
 ...................................... .3

 ...................................... .4
 ...................................... .5

كدام فكر بيشتر عصباني ات كرد؟ فكر شماره ي 
به جاي اين فكر، چه فكري بايد مي كردي تا كمتر عصباني مي شدي؟ ..................................................................

داستاِن من

 عمرانی
دالهادی

 عب

سی
ما

سل
ام 

ر:س
يرگ

صو
 ت
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ــزه ي  ــب و بام ــه ي جال ــه قياف ــال ب ــا به ح ت
سنجاق قفلي دّقت كرده اي. از سنجاق قفلي براي بستن 

دو تّكه پارچه به هم استفاده مي كنند؛ ولي ما مي خواهيم با استفاده 
از آن، كاردستي درست كنيم.  

)قبل از شروع كار بايد در استفاده از سنجاق، بسيار مراقب باشي!(
وسايل مورد نياز:

ــايل نّقاشي )گواش، قلم مو،  ــنجاق قفلي )به هر تعداد كه نياز داري(، وس تعدادي س
مداد رنگي(،كاغذهاي رنگي، چسب مايع، قيچي

ــكل هاي جالبي مي تواني  ــنجاق قفلي نگاه كن و فكر كن آن را به چه ش ــكل س خوب به ش
تبديل كني.

1. ابتدا مي تواني سنجاق را روي يك صفحه  كاغذ بچسباني و با قيچي شكل دلخواهت را 
روي كاغذ رنگي برش بدهي. بعد آن را بر روي سنجاق بچسباني تا شكل كامل شود.

ــت كه شكل سنجاق قفلي را روي كاغذ با مداد رنگي بكشي و با  2. راه ديگر اين اس
نّقاشي كردن اطراف آن شكل هاي مختلف و جالبي بسازي.

ــي و روي كاغذ  ــته به رنگ گواش كن ــنجاق قفلي را آغش 3. يا اين كه س
ــي كردن يا چسباندن كاغذ رنگي به  چاپ بزني، بعد آن را با  نّقاش

شكل هاي دلخواه در آوري.

ه رادپور
 فاطم
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يك روز بازرس بهداشت به يك گاوداري رفت و پرسيد: 
»چه چيزي براي خوردن به گاوها مي دهيد؟«

صاحب گاوداري گفت: »پوست هندوانه، آشغال و هرچه 
گيرمان بيايد!« بازرس او را جريمه كرد و رفت.

چن��دروز بعد يك نفر آمد و همين س��ؤال را پرس��يد. 
صاحب گاوداري كه اين بار ترس��يده بود، گفت: »ميگو 

بخارپز، آب پرتقال طبيعي، بستني شكالتي و...«
مرد عصباني شد و گفت: »از طرف سازمان مبارزه با 

گرسنگي آمده ام و شما را جريمه مي كنم.«
چند روز بعد، دوباره شخصي به گاوداري آمد و 

همان سؤال را پرسيد.
صاح��ب گاوداري كه ديگر كالفه ش��ده بود، 
گفت: »ما يك 5 هزار توماني به هر يك از گاوها 
مي دهيم و مي گوييم برويد، هرچه دوست داريد 

بخريد و بخوريد!«

مامان پش��ه: »بّچه ه��ا!  مراقب 

آدم ها باشيد. آن ها ما را مي ُكشند.«

پشه كوچولو: »ولي مامان آن ها 

خيلي مهربانن��د. ديروز يكي از 

آن ها هي برايم دست مي زد.«

مرد: »آق��اي دكتر! به هر كجايم دس��ت مي زنم، درد 
مي گيرد. نمي دانم به چه بيماري مبتال شده ام!«

شكسته است!«دكتر: »بيماري مهّمي نداريد. آقا شما انگشتتان 
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 ض
�ه

 الل
گر:

وير
ص

 ت

پسر: »نه! براي خودم!«فروشنده: »براي آفتاب؟«عينك به من بدهيد.«پس��ري وارد عينك فروشي ش��د و گفت: »آقا لطفًا يك 

قاضی: »تو هنگام دزدی اصاًل به فكر دخترهايت بودی؟«
دزد: »چ��را آقاي قاضي! ول��ی چيز به درد بخوري برای 

آن ها پيدا نكردم.«

پيام به دوس��تش علي گفت: »اگر گفتي وقتي يك 

دايناسور از روي بوته هاي توت فرنگي رد مي شود 

چه مي شود؟«

علي: »خب معلوم است! مرّباي توت فرنگي 

درست مي شود!«

لطفاً اخم نكنيد

ودرزی
 علی گ
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حريري
يوا 

 ش
سرگرمی

ن.
خوا

را ب
ده « 

ز انجام این سرگرمی ، داستان »قالیچه ی پرن
ل ا

قب

پـری دريـا كجاست؟
قاليچه و غول به دنب�ال  چ�راغ 

ج��ادو، ك��وه و جنگل و 
صحرا را مي گردند و 

پری  به  مي خواهند 
برس��ند.  دري��ا 

كمكشان كن 
راه را پي��دا 

كنند.

قاليچه ی قّصه ی ما كجاست؟
چه ق��در قاليچه اين جاس��ت! اّما فقط 
يكی از اين ها قاليچه ی قّصه ی ماست. 
قاليچه ی ما با بقيّه ی قاليچه ها فرق دارد. 

آن را پيدا كن.
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چراغ جادو كجاست؟
پری دريا می رود توی دريا تا دنبال چراغ جادو بگردد. اّما دريا خيلي شلوغ پلوغ است. يك لنگه كفش، يك ستاره ی دريايی، 

يك انگشتر، يك سطل، يك كاله، يك قاشق و يك چراغ جادو. همه ي آن ها را پيدا كن!

مي داني كه ما هميشه آماده ي شنيدن 
حرف هاي قشنگ و پيشنهادهاي خوب تو 
هستيم. براي همين مي تواني هر وقت كه 
خواستي، با شماره ي 88301482 -021 
تماس بگيري. نام و نام خانوادگي و شهر 

خود را بگو.

سی
ما

سل
ام 

 س
گر:

وير
ص

 ت

اگر به سرگرمي عالقه مندي، كتاب 

زير را هم بخوان!

نام كت�اب: چه خبر از عمق جنگل؟

مترجم:پريسا  همايون روز

ناشر: قدياني- 1390

تلفن: 021-66404410

3

13
91

ذر
آ

31



*يك بط��ري كوچك نوش��ابه يا 
آب معدني را از برنج پُر كن. )برنج ها 

خيس نباشند.(

*يك پيچ گوش��تي بردار و داخل 
بطري فرو ببر.

*ح�اال با دسته ي پيچ گوشتي ظرف 
را بلند كن.

آيا ظرف باال مي آيد؟
به  نظر شما چه چيزي باعث شد كه 
پيچ گوشتي در ظرف گير كند؟ ..........
............................................................

*حاال سعي كن با اجسام ديگري 
مانند مداد، سيخ كباب، قاشق، مالقه، 

چاقو و... همين كار را تكرار كني.
*يك بار هم با اجسام زبرتر امتحان 
كن. كدام يك بيش��تر مي توانند وزن 

بطري را تحّمل كنند؟

آزمايش های كوچك

 عبدالهادی عمرانی

دانه هاي برنج

صاف بلند كنيد
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