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 زهرا اسالمي
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موادّ الزم: 

 بلغور گندم، نصف ليوان
  آب جوش، يك ليوان

  پيازچه خرد شده، نصف ليوان
  جعفري خرد شده، يك ليوان و نصفي

 خيار، 1 عدد
  گوجه فرنگي، 2 عدد

 آبليمو و روغن زيتون، 3 قاشق غذا خوري
 نمك و فلفل سياه، به اندازه ي كافي

طرزتهیّه:

من و مامان امروز يك ساالد خوشمزه درست كرديم.
1       اّول مامان بلغور را داخل كاسه ريخت. من روي 
آن يك قاشق غذاخوري روغن زيتون ريختم و خوب 

مخلوط كردم تا روغن به خورد بلغورها برود.
2       مامان آب جوش را روي بلغورها ريخت و در ِكاسه را 

با نايلون پوشاند. پانزده دقيقه گذاشت همين طور بماند.
3       پيازچه و جعفري را هم خرد كرد. 

4          خيار و گوجه را هم نگيني ُخرد كرد.)مانند ساالد شيرازي(.
5          من نايلون را از روي كاسه ي بلغور برداشتم و آب اضافه ي آن را خالي كردم.

6       بعد همه ي مواد را با هم مخلوط كردم. ساالد لبناني
 يا ساالد تبوله ي ما آماده شد.

هر که از پدر و مادرش

 تشّکر نکند، از خدا تشّکر 

نکرده است.

              امام رضا  )ع(
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     پيامبر(ص)، حسين(ع) را بغل كرد.
     سر و صورتش را بوسيد.

    او را نوازش كرد وگريه كرد. 
  پرسيدند: «چرا گريه مى كنيد؟»

  فرمود: «چون دشمنانش او را 
  خواهند كشت. كسي كه حسين(ع)

 را دوست داشته باشد، خداوند
 او را دوست دارد.»

 4مهر؛
 شهادت امام حسن مجتبي(ع) 

16مهر؛
 روز جهاني كودك

13مهر؛
 روز نيروي انتظامي

17مهر؛
 اربعين حسيني

25مهر؛ 
رحلت پيامبر اكرم(ص)

26مهر؛
شهادت امام رضا(ع)

               اين ماه، اين روز ها

7 مهر؛

روز آتش نشاني

26مهر؛

روز تربيت بدني
 و ورزش

هفته دفاع مقّدس گرامي باد!
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  مهرى ماهوتى
 تصويرگر: مهديه قاسمى



 تصويرگر: رضا مكتبى

من يك سال بزرگ تر شده ام و به كالس باالتر 
رفته ام؛ يعنى چند سانت قدم بلندتر شده؛ حتّى كفش 
و شلوارم كمى برايم كوچك شده. پس حتماً عقلم 

بيش تر شده است. 
امسال مى خواهم به همه نشان بدهم كه بزرگ شده ام. 
مى خواهم همان كيف پارسالم را به 
مدرسه ببرم. چون هم نو و تميز 
است، هم نشان مي دهم كه فقط 
پايم بزرگ نشده، فكر من هم 

بزرگ شده است.
دلـم مـى خـواهد كـارى 
را انـجام بـدهم كـه  خــدا 

را خوش حال مي كند.

افسانه موسوي گرمارودي

الم
                     دوست من س
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     شعر
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 ناصر كشاورز
 تصويرگر: عاطفه فتوحى

يك سفره روى ميز ماست
رويش پر از گل كارى است

يك كم اگر دّقت كنى
گل هاى آن تكرارى است

من توى صحراها زياد
گل هاى زيبا ديده ام

امكان ندارد كه دوتاش
باشند شكِل شكِل هم

كى دانه  دانه يك به يك
گل توى صحرا مى كشد؟
حس مى كنم دارد قشنگ
شكِل خودش را مى كشد

او طرح و رنگ آميزى اش
بسيار استادانه است

من عاشقش هستم بله 
چون او يكى يك دانه است



 طاهره ايبد
 تصويرگر:عاطفه ملكى جو

باد توى گندمزار مى چرخيد. گندمزار با مترسك حرف 
مى زد: «مترسك عزيز خوبى؟» 

مترسك ناليد: «آه، نه. خوب نيستم. نمى توانم بايستم.»
پوشال هاى زير كتش، دانه دانه مى افتادند. گندمزار گفت: 

«پايت درد مى كند؟»
با ساقه هاى گندم پاى مترسك را نوازش كرد. مترسك 

لرزيد و گفت: «خسته ام. حالم خوش نيست.»  
باد آرام جلو آمد و گفت: «سالم رفقا.»

گندمزار جواب باد را داد. مترسك ناليد. باد دور مترسك 
چرخيد. مترسك اين ور و آن ور كج شد. گفت: «نكن باد.

حالم خوش نيست. نمى توانم بايستم.»
باد از او فاصله گرفت. گفت: «بس كه يك جا مانده اى.»

مترسك گفت: «ها! نمى دانم چند تا شب و چند تا روز 
است كه همين جا ايستاده ام.»

گندمزار گفت: «آخى، حق دارى.»

باد گفت: «خب نايست. برو.» 
مترسك به باد زل زد: «من مترسكم. با يك پا چه طورى 

بروم؟!»
گندمزار به باد گفت: «چه حرف ها مى زنى  باد!»

باد گفت: «اگر بخواهى من كمكت مى كنم.»
گندمزار گفت: «معلوم است كه مى خواهد؛ اّما چه طورى؟»

باد چرخى زد. دستى روى سر گندم ها كشيد و گفت: «تو 
هم بايد كمك كنى.» 

گندمزار گفت: «مترسك عزيز عمرش را پاى من گذاشته. 
معلوم است كه كمكش مى كنم. گردن من حق دارد.»

باد گفت: «شنا كن.»
مترسك گفت: «شنا كنم؟»

گندمزار گفت: «شنا كند؟ اين جا كه رودخانه نيست.» 
پاى مترسك لرزيد. مترسك كج شد. باد، مترسك را 
راست كرد: «من بادم، دنيا را ديده ام. مى دانم چه مى گويم.»

     قّصه
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مترسك ناليد. گندمزار گفت: «باد، اين قدر چرخ چرخ 
نكن. بگو چه كار كند.» 

مترسك گفت: «من يك قدم هم راه نرفته ام. چه طورى 
شنا كنم؟»

باد گفت: «مى خواهى شنا كنى يا نه؟ من نمى توانم خيلى 
صبر كنم.»

ناگهان چرخيد. هوهو كرد و با سرعت توى گندمزار، 
البه الى گندم ها وزيد. ساقه هاى بلند گندم خوابيدند و بلند 
شدند. كج شدند و راست شدند و تند و تند موج برداشتند.

باد، مترسك را از خاك َكند. مترسك فرياد زد: «چه كار 
مى كنى باد؟ االن مى افتم زمين.»

باد او را روى ساقه هاى گندم انداخت. زوزه كشيد: «شنا 
كن.»

گندمزار فرياد زد: «واى... چه خوب!»
مترسك نمى دانست چه كار كند. با ساقه هاى گندم باال 
و پايين مى رفت. روى آن ها چرخ مى خورد. باد فرياد زد: 

«دست  و پايت را تكان بده.»
مترسك دست هايش را باال برد. پايين آورد. عقب كشيد. 
جلو برد و روى سر گندم ها كشيد. گندمزار فرياد زد: «شنا 

كن مترسك عزيز. شنا كن.» 
مترسك شاد و سبك تمام گندمزار را شنا كرد.
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پدرمن سفر هاى زيادى مى رود. گاهى من را هم با خودش مى برد. من سفرهاى شگفت انگيز زيادى 

رفته ام و همه ى خاطراتم را در دفترچه ا ى يادداشت كرده ام. يك دوربين عّكاسى كوچك هم دارم. با آن از 

چيزهاى جالب و عجيب عكس مى گيرم. 

يك بار براي زيارت امام رضا(ع) به مشهد رفته بوديم. سر راه ُطرقبه به روستاى سربرج رفتيم كه جنگل 

زيبايى دارد. وقتى مى خواستيم برگرديم، بنزين تمام شد. خورشيد داشت غروب مى كرد. پياده شديم تا به 

روستا برگرديم و بنزين بگيريم؛ اّما....

اده

        يك كشف س

 محّمدهادي نيكخواه آزاد
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البه الي  از  ترسناكى  صداهاى 
درخت ها مى آمد. انگار درخت ها 
جيغ مى زدند. خيلى ترسيده بودم. 
بابا چراغ قّوه اش را روشن كرده 
بود. هيچ حيوانى آن جا نبود. پس 
اين صداها از كجا مى آمدند؟ شايد 

اشباح حمله كرده بودند.
سـريـع خودمـان را به روستا 
رسانديـم. صداى اذان از مسجد 
شنيده مـى شد. يك مغازه آن جـا 

بود. پيرمرد داشت مغازه اش را مي بست. از قيافه ى  ما فهميد كه از جنگل برگشته ايم. سالم 
كرديم. لبخندى زد و گفت: «شما هم صداى اشباح را شنيديد؟»

گفتم: «بله، چه قدر هم زياد بودند! حاال چه طورى برگرديم و سوار ماشين بشويم؟»
پيرمرد دوباره خنديد و گفت: نترسيد، آن جا هيچ شبحى وجود ندارد. اين صداهايى كه 
شنيديد، صداي جيرجيرك ها است. ما به آن ها «كز» مى گوييم. آن ها در فصل هايى كه آب 
رودخانه زياد است، براى پيدا كردن غذا به روستاى ما مى آيند. جيرجيرك ها شب ها روى 

درخت ها مى نشينند و اين صدا ها را در مى آورند.»
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سين.قاف تازه از كار برگشته بود. شنلش را باز كرد. بعد هويج ها را 
توى آب ميوه گيرى انداخت. 

ـ  سالم. من كوله پشتى ام.
سين .قاف آب هويجش را با نى هورت كشيد باال و گفت: «آهان، 
خوشم آمد. دندانه هاى زيپت دعواشان شده. كوله پشتى ها معموالً كار 

ديگرى با من ندارند.»
كوله پشتى گفت: «بله. دندانه هاى زيپم روى دنده ى لج افتاده اند، 
بسته نمى شوند. هوا بارانى است، اآلن همه ي كتاب و دفترها آبكى 

مى شوند.»
سين.قاف به دستيارش طاليى زنگ زد.

سين.قاف و طاليى، موشكى از دو طرف روى كوله پشتى 
فرود آمدند. دندانه هاى زيپ كوله پشتى خيابان را گذاشته 
بودند روى سرشان. دندانه هاى اين وركى با دندانه هاى آن وركى 
دعوا مى كردند. كوله پشتى رفته بود يك گوشه تا خيس 

نشود.
دندانه ها داشتند با هم دعوا مى كردند:

«سين.قاف»، يك سنجاق قفلى معمولى نيست. او روان شناس اشيا و چيزهاست. هر كسى 
گير بيفتد تماس مى گيرد تا او برود و كمكش كند. معموالً لباس هاى پاره، كيف هاى خراب، 
پيراهن هاى بى دكمه با سين.قاف تماس مى گيرند. «طاليى»، سنجاق قفلى كوچولو، دستيار او 

است. سين.قاف   دايى طاليى است.

دا﹩ ︗︀ن؟آدرس 

 تصويرگر: ثريّا مختاري

                                      مهارت هاى زندگى

آب هويج  را توى ليوان كوچولويش ريخت. قفل خودش را هم 
باز كرد تا راحت از گلويش ُسر بخورد و پايين برود. همين موقع 

گوشى اش زنگ خورد.

 ...﹌﹡﹐︀  ︨﹌﹠﹫﹚﹫︨﹌﹠﹫﹚﹫  ︨﹌﹡﹐︀︨

﹢︫﹛ آ﹝︡.  آ﹨︀ن،︠ 

 .︹﹇﹢﹞ ﹩ ︑﹞︀س︋ 

﹁︣﹝︀︩؟

 ...︥﹫﹫﹫﹫﹫و ︥ ﹫﹫﹫﹫﹫︾

ژووووق....ژاااااااق

 ️ر﹢﹞︃﹞ ،﹩﹑︵ ﹢﹛ا.﹩︍د︻﹢ای ز .﹜دار
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دعواى آن ها ادامه داشت.
ـ اِهكى! ما هم جايمان را به شما نمى دهيم.

ـ برو مسواك كن خودت را، زنگ نزنى هپلى.
ـ تو برو يك كم ورزش كن آن قدر صدا 

ندهى الغر مردنى.

﹝﹩ ︫﹢م. دارم ﹜﹥ 

طاليى رفت روى زيپ. باز شد و بسته شد. سين.قاف هم باز شد 
و بسته شد. دندانه ها كيپ هم افتادند. زيپ بسته شد. دندانه ها با فشار 

توى هم چپيدند. 
آن وركى گفت: «نمى شود شما دو تا بزنيد كنار؟ نفسمان بند آمد.»

طاليى خندانكى گفت: «نخير، كوله پشتى ديرش شده.»
يكى از دندانه هاى آن وركى گفت: «آخر اين وركى ها هيچ وقت 
جايشان را به ما نمى دهند. همه اش ما بايد آخر باشيم و زيپ را ببنديم.»
يكى از اين وركى ها گفت: «چون خوشمان نمى  آيد آخر باشيم 

مى خواهيم اّول باشيم.»
سين .قاف صدايش را صاف كرد و گفت: «من به عنوان روان  شناس 
اشيا و چيزها مى   دانم وقتى فكرها مثل هم نباشند از هم عصبانى 

مى شويم.»

د︻﹢ای ﹇︡ـ﹞﹩!︋︀ز ﹨﹛ ﹨﹞︀ن 

 ﹤︣ف ﹨︀ی 

 ﹜﹨ ﹤  ︋﹩﹊﹛﹢︖﹋

﹝﹩ ز﹡﹠︡!

︨﹠︖︀ق ﹇﹀﹙﹩ ﹨︀ 
︋﹥ ︗︀ی ﹝︀ ز︌ را 

.︡ ﹠︐︧︋

طاليى هم گفت: «چون عصبانيت يكى از 
احساس هاى ما، مثل ترس و خجالت است.»

از شما هم  ما  «اآلن  دندانه ها گفت:  از  يكى 
عصبانى هستيم كه داريد ما را لِه مى كنيد.»

سين.قاف گفت: « آهان، خوشم آمد. وقتى عصبانى 
شويد همين مى شود. حاال چرا حرف هاى كجولكى و 

ناجور به هم مى زنيد؟»

   يكى از اين وركى ها كه نفسش بند آمده بود گفت: «خب چه كار  
  كنيم؟ واى نفسم!»

     سين.قاف گفت: « آهان، خوشم آمد. باالخره يكى كّله اش را كار
 انداخت.»  

طاليى: «به هم بگوييد من از دست تو عصبانى ام؛ ولى به جاى 
حرف هاى كجولكى و لجبازى براى هم دليل بياوريد.»

سين.قاف گفت: «اگر كّله تان را كار مى انداختيد، مى فهميديد كه 
نه اين وركى ها شروع مى كنند نه آن وركى ها تمام مى كنند. چون اين 

وركى ها مى بندند، آن وركى ها باز مى كنند.»
طاليى با خنده گفت: «بيچاره ما سنجاق قفلى ها كه هم مى بنديم هم 

باز مى كنيم.»
يكى از اين وركى ها گفت: «پس هر دو اّول هستيم.»

يكى از آن وركى ها گفت: «پس هر دو 
آخر هم هستيم.»

كوله پشتى به خانه  رسيد. سين.قاف و 
طاليى باز شدند و بسته شدند. دندانه ها 
راحت شدند. بعدش اين وركى ها شروع 

كردند به بستن. بعدش آن وركى ها 
شروع كردند به باز كردن.
يـكى از دنـدانـه ها 
خواب آلـود پرسيـد: 
«داريم باز مـى شويم 

يا بسته؟»

﹡﹞﹩ روی؟ ︣ا ︗﹙﹢ 

︀︫﹫﹛.ا﹟ د﹁︺﹥ ﹝︀ ︧︐﹟ ز︌  ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ اّول︋  ︣وع ﹋﹠﹫﹛. ﹝︀ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛︋  را︫ 

︫﹞︀ د﹡︡ا﹡﹥ ﹨︀ی 

 ︀﹝ آن ور﹋﹩ ﹨︧︐﹫︡،︫ 

.︡︡﹠︊ ︀︋︡ ز︌ را︋ 
 ﹜﹨ ︀﹞ ︉︠

 ﹜دو︨️ دار

.﹜﹫︫︀ ﹡﹞﹩ ︫﹢د.اّول︋ 

︣وع   ︫︀﹞ ﹤︪﹫﹝﹨ 

.﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹜رو ﹩﹝﹡ ﹢﹚︗ ﹜﹨ ︀﹞

︋︊﹫﹠﹫﹛ ﹥ ﹋︀ر 

.︡﹫﹠﹊  ︋︡ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫
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ير
                          مشاه

پسري كه زياد 
مي خواند
 محسن هجرى
 تصويرگر:گلنار ثروتيان

دارم  دوست  بروم.  همدان  به  مي خواهم  من 
ببينم.  را  ايرانى  نابغه  اين  ابوعلى سينا،  آرامگاه 
راستش را بخواهيد خيلى ها اين طور مكان ها را 
جّذاب و هيجان انگيز نمى دانند. من به آن ها حق 
مى دهم، چون اگر كسى ابوعلى سينا را نشناسد، 

آرامگاه او فقط يك بناى زيباست. 
پس بياييد پيش از سفر او را بهتر بشناسيم.

او در شهر بخارا به دنيا آمد. شهرى كه در 
ايران بود؛ ولى اآلن  از  روزگاران قديم بخشى 
بخشى از كشور ازبكستان است. اسم پدر 
ابن سينا عبداهللا بود و مادرش ستاره نام داشت. 

آن ها نام پسرشان را حسين گذاشتند.
درست است كـه حسيـن از همان كودكـى 
خيلى با استعداد بود؛ ولى سه كار را به خوبى 
انجام مى داد. ما هم مي توانيم مثل او اين كارها را 

انجام بدهيم.
* حسين هميشه مى پرسيد و از اين كه بگويد من 

نمى دانم،  خجالت نمى كشيد.
* حسين گشت وگذار در طبيعت را خيلي 
دوست داشت. او با ديدن كوه و دشت و گياهان و 

جانوران، به آگاهى هاى خود اضافه مى كرد. 
* كار مهّم ديگرحسين دركودكى، مطالعه بود. او هر 
طورى بود، كتاب هاى مورد عالقه اش را پيدا مي كرد 

و مي خواند.



123

456
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 وجيهه عينعلي

براى كشيدن يك نّقاشى مى توانيد از چند وسيله يا 
روش استفاده كنيد؛ مثًال با استفاده از رنگ گواش و 
چاپ برگ و برش كاغذهاى رنگى با هم، يك نّقاشي 

بكشيد. 
اين كار خيلى ساده است. مى توانيد به جاى كاغذ 

رنگى از روزنامه هايى كه الزم نداريد، استفاده كنيد. 

قسمت هاى خوش رنگ روزنامه را برش بزنيد و در 
كامل كردن نّقاشى از آن ها استفاده كنيد.  

ببينيد از چه چيزهاى ديگرى مى توانيد براى طّراحى 
تپّه استفاده كنيد؛ مثًال روى تپّه، خانه و گل يا يك شهر 
را تصويرسازى كنيد. اين كار را با دّقت و حوصله 

انجام دهيد تا نّقاشى شما مثل يك كارت زيبا بشود.

شى

                       همه جا نقّا
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 پروانه شيرازى (لعيا)
 تصويرگر:سمّيه محّمدى

مادرم خواست خودش نان بپزد
آرد با روغن مايع آورد 

با كمى آب و نمك، مايه ى نان 
ريخت در كاسه اى و قاطى كرد

بعد، هم زد همه را تا كه خمير
نرم شد خوب و نچسبيد به دست 

گفت : «بايد كه كمى َورز دهم
 قسمت سخت، همين مرحله است.» 

بعد با َوردنه اى پهنش كرد
گرد و نازك شد و در تابه گذاشت

طرف ديگر آن را هم پخت
نان كه شد، مادرم آن را برداشت

لقمه اى َكندم و از آن خوردم
به! چه نانى! دهنم آب افتاد
بهترين نان جهان شد زيرا

بوي مامان و محبّت مي داد

     شعر
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تو قبل از خانه ى ما
كجا بودى مگس جان

چرا رفتى نشستى
تَهِ زنبيِل مامان

شدى سرگرم بازى
كنار سيب و انگور
تو با اين كار خيلى

شدى از خانه ات دور

دل مامانت اآلن
گرفته غّصه دار است
به سمت خانه برگرد
كه او در انتظار است

 روجا صداقتي



1       الك پشت ها در ساحل، در آب و هواى گرم و كنار كّلى خواهر و 
برادر ديگر به دنيا مى آيند.

سالم.
 من آمدم.

زود باشيد

برويم شنا كنيم.

4      الك پشت ها دندان ندارند.

مامان، يك چيز
 عجيب پيدا كردم. فكر 

كنم با اين مى توانيم شن ها 
را صاف كنيم.

2    الك پشت ها به سه دسته تقسيم مى شوند:  الك پشت هاى 
آب شيرين، الك پشت هاى خشكى و الك پشت هاى دريايى.

ال ك پشت آب شيرين

3    آن ها مي توانند مّدت زيادي غذا نخورند؛ اّما با اين حال كاهو 
را خيلي دوست دارند.

كاش فردا شب 
هم شام كاهو 
داشته باشيم.

است؟ چند سالتان بابابزرگ، شما

 اين ها چيزهايى هستند كه براى الك پشت ها 
خطرناكند و زندگى آن ها را تهديد مى كنند.

زباله ها

آلودگى 
آب ها

گ
شن

ت ق
                            طبيع

ال ك پشت  دريايى

ال ك پشت  خشكى

را خيلي دوست دارند.
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5       الك پشت ها عمر طوالنى دارند.
بعضى از آن ها صد و پنجاه سال عمر مي كنند.

است؟ چند سالتان بابابزرگ، شما

با هم توپ بازى كنيم.شده عزيزم! بيا برويم من تازه صد سالم 

6        آن ها خواب تابستانى و خواب زمستانى دارند.

7        الك پشت ها  حيوانات بسيار تميزى هستند.

8       جلبك ها و اسفنج ها براى مرجان ها خطرناكند. الك پشت هاي 
پوزه عقابى اسفنج ها و جلبك ها را مى خورند و زندگى مرجان ها را 

نجات مى دهند. 

كمك....

جلبك ها را مى خورم. آمدم. اآلن همه ى 

خرچنگ،
 سگ و گربه، كوسه،

 عقاب، هشت پا

پالستيك ها

 مرتضي شمس آبادي
 تصويرگر: ميثم موسوى

ساخت و ساز كنار ساحل ها
17
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 صادق جاليي فر
         تصويرگر: فريبابندى

بياييد با هم يك كاردستى ساده و جالب بسازيم؛ يك مار بازيگوش 
كه حركت مي كند. ما به كمك نى ها يك مار بازيگوش مي سازيم. 

1 نى را در اندازه هاى يك سانتى مترى برش بدهيد.  
2 سيم را دور مداد بپيچيد تا شكل يك فنر دربيايد.

3 دو سر فنرى را كه ساخته ايد بكشيد تا به شكل يك مارپيچ 

دراز شود.
4 مارپيچ را از وسط نى ها عبور دهيد و دو سر آن، مرواريد يا دانه 

تسبيح بگذاريد تا نى ها بيرون نيفتند. 
5   مارپيـچ را عمودى نگه داريد تا حركت مار بازيگوش شما

 را شگفت زده كند.

اده

             يك اختراع س



         كاردستى
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   طرح و اجرا: فاطمه رادپور
 عّكاس: اعظم الريجاني

وسايل مورد نياز: كاغذ، مقّواي رنگي، چسب مايع، قيچي و سيم يا 
چوب باريك (شاخه ي درخت)

    براي ســاختن گلبرگ هــا از كاغذ رنگي و براي ســاختن 
گلبرگ هاي كاسه اي از مقّواي رنگي استفاده مى كنيم. 

    يك چيز دايره اي شــكل مانند لوح فشــرده (سى دى) پيدا 
مى كنيــم. آن را روي كاغذ رنگي مى گذاريــم و دور آن را خط 

مى كشيم و برش مى دهيم.
    براي ساختن گل از دو دايره استفاده مي كنيم. يكي از دايره ها 
را تا وسط آن برش مي دهيم. اگر دايره را به چهار قسمت تقسيم 
كنيم، از قسمت برش خورده يك قسمت از چهار قسمت دايره را 

به سمت داخل مى بريم و روي هم مي چسبانيم. 

   چوب ساقه را با كاغذ رنگي مي پوشانيم يا رنگ آميزي مي كنيم. 
به سر چوب چند رشته ى باريك از كاغذ مى چسبانيم تا شبيه 

پرچم گل بشود. 
    انتهاي چوب را از وسط دو دايره رد مى كنيم و با چسب در 
جاي خود محكم مى كنيم. با چسباندن كاسبرگ گل و برگ هاي 

آن، گل را كامل مى كنيم.
    براي ساختن گل هاي متفاوت بايد گلبرگ هاي متفاوتي داشته 
باشيم. پس از طرح ها و الگوهاي متفاوت استفاده مي كنيم. دايره 

را دو بار تا مى زنيــم. الگو و طرح را 
روي آن قــرار مى دهيم. دور 

آن را بــرش مى دهيم و باز 
مى كنيم.

1 2 3 4



 من كشورم را دوست دارم

                       خليج فارس
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 على باباجانى
 تصويرگر: شيوا ضيايى

وقتى در كالس به آقا معّلم گفتم مى خواهم فضانورد 
بشوم، بّچه ها خنديدند. من سرم را پايين انداختم. آقا معّلم 

گفت: «سرت را باال بگير پسر.»
من منتظر بودم آقا معّلم مثل بّچه ها به من بخندد؛ اّما او 

برايم دست زد و گفت: «آفرين. چه آرزوى خوبى!»
از ته كالس يكى گفت: «امير اگر مى خواهد فضانورد 

بشود، بايد برود خارج.»
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آقا معّلم از جايش بلند شد. توى تلفن همراهش 
دنبال چيزى گشت. بعد آن را جلوى ما گرفت و 

گفت: «مى دانيد اين چيست؟» 
يكى گفت: «آقا موشك است.»

يكى گفت: «آقا اجازه، سفينه ى فضايى است.»
آن يكى گفت: «آقا اجازه، ماهواره است.»

 آقا معّلم گفت: «آفرين، اين عكس يك ماهواره است. 
اّطالعات  ما  به  آن جا  از  و  مى روند  فضا  به  ماهواره ها 

مى دهند. ماهواره با موشك به فضا مى رود.»
يكى از بّچه ها گفت: «ماهواره مثل آنتن تلويزيون است. ما 

با آنتن مى توانيم برنامه هاى تلويزيون را تماشا كنيم.»
آقا معّلم گفت: «بله. ماهواره خيلى كارها انجام 
مى دهد. بايد يك روز درباره ى ماهواره صحبت 
كنم. حاال مى دانيد اين ماهواره براى كجاست؟»

ـ  آمريكا.
ـ  آقا، روسيه.

ـ  فكر كنم مال ژاپن باشد؛ چون چند وقت 
پيش اخبار مى گفت كه ژاپن ماهواره اى به فضا 

فرستاده.
آقا معلم لبخند زد و گفت: «نمى دانم چه قدر از 
ماهواره شنيده ايد. هر ماهواره يك اسمى دارد. اسم 

اين ماهواره «اميد» است. 
ماهواره ى  يك  مى شود  «مگر  گفت:  بّچه ها  از  يكى 

خارجى اسم ايرانى داشته باشد؟»

آقا معّلم گفت: «اّول با دّقت به حرف هاى من گوش كنيد؛ 
بعد هر سوالى داشتيد بپرسيد. اين اّولين ماهواره ى ساخت 
ايران اسالمي است. همه ى تجهيزات آن در ايران طّراحى و 

توليد شده است.
اين ماهواره در اسفندماه سال 1384 با موشك ايرانى به 

فضا پرتاپ شد.»
وقتى حرف هاى آقا معّلم تمام شد، همه با هم براى ماهواره 
دست زديم. آقا معّلم گفت: «بّچه ها، وقتى شما هنوز به دنيا 
نيامده بوديد، اين ماهواره به دنيا آمده بود و همه ى دنيا از آن 
تعّجب كردند. حاال هم از حرف امير تعّجب نكنيد. يك روز 

ما هم به اميد خدا فضانورد به فضا مى فرستيم.»
يكى از بّچه ها گفت: «آقا اجازه، چند تا ازكشورها ماهواره 

دارند؟»
يكى از ته كالس گفت: «اين كه پرسيدن ندارد. همه ى 
كشورها دارند. فكر كنم ايران آخرين كشورى است كه 

ماهواره دارد.»
آقا معّلم جواب داد: «نه جانم. از بين اين همه كشور در 
دنيا فقط چند كشور آمريكا، روسيه، فرانسه، ژاپن، چين، 

انگليس و هند توانسته اند ماهواره  به فضا پرتاب كنند.»
دهان بّچه ها از تعّجب باز مانده بود. همه طورى به هم 
نگاه مى كردند كه انگار برنده شده اند. همه شروع كردند به 

دست زدن. 
ديده  اسالمي در حياط مدرسه  ايران  پرچم  پنجره  از 

مى شد كه با باد، اين طرف و آن طرف مى رفت.



 سرور كتبي
 تصويرگر: حديثه قربان

 ـ  هابچه.
فيل كـوچـولو عطسه كرد. خانم 
معّلم نگاهى به او انداخت و گفت: 
«فيل كوچولو، وقتى عطسه مى كنى، 

جلوى دهانت را بگير.»
ـ هابچه.

 فيل كوچولو باز هم عطسه كرد 
و بازهم جلوى دهانش را نگرفت.

خانم معّلم گفت: «بياييد برويم توى حياط.»
همه به حياِط مدرسه رفتند؛ اّما...

ـ هابچه.

     قّصه

22
1

١٣٩
ر ٩

مه



 فيل بازهم عطسه كرد و بازهم جلوى دهانش را 
نگرفت. خانم معّلم گفت: «اين طورى نمى شود. بايد 

دهانت را بپوشانى.»
يك برگ سبز چيد و به دهان فيل بست؛ اّما...

ـ هابچه.
 فيل عطسه كرد و برگ سبز به هوا پريد. ميمون 

گفت: «اجازه خانم! من يك پوست نارگيل دارم.»
خانم معّلم پوسِت نارگيل را مثل ماسك به دهان 

فيل بست؛ اّما... باز هم:
ـ هابچه. 

پوست نارگيل هم به هوا رفت.
يك كالهِ بوقـى روى سـرِ خـرس بـود. 

خانم معّلم، كاله را روى دهان فيل گذاشت؛ اّما...
ـ هابچه. 

كالهِ بوقى هم به هوا رفت. سروصدا باال گرفت. 
هر كسى چيزى مى گفت. خانم معّلم گفت: «چه كار 

كنم؟»
در اين لحظه زّرافه جلو آمد و گفت: «اجازه خانم، 

شال گردِن من را ببنديد.»
زّرافه شال گردنش را باز كرد و به خانم معّلم داد. 
شال گردِن زّرافه، خيلى خيلى بلند بود. خانم معّلم 
لبخند زد. شاِل زّرافه را چند دور روى دهان و خرطوم 

فيل پيچيد. فيل  گفت: «هابچه.»
و همه نفِس راحتى كشيدند.
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بهروز رضايى  
 تصويرگر: مرضيه صادقى

حرف هاى خوب

امام رضا(ع) بسيار مهربان و خوش اخالق بود؛ حتّى با كسانى 
كه با او دشمن بودند. هارون، خليفه ي ستمگر به يكي از 
فرماندهان به نام َجلودي و سربازانش دستور داده بود تا به 
خانه ي امام حمله كنند و هر چيزى را كه در خانه ي امام بود، 

بردارند. 
امام رضا(ع) مقابل خانه ايستاده بود. به َجلودى گفت: «سربازان 
تو نامحرم هستند. آن ها زن ها و بّچه ها را مى ترسانند. تو و 
سربازانت بيرون بمانيد؛ من خودم هر چيزى را كه مى خواهى 

برايت مى آورم.»
جلودى فكرى كرد و گفت: «باشد. من مى دانم كه تو مرد 
راستگويى هستى. پس هرچه در خانه 

هست، بياور و تحويل بده.»
سـال هـا بـعـد، هـارون 
ُمـرد و پسـرش مـأمون 

حاكم شد. مأمون دستور داد امـام رضا(ع) را بـه ايـران بياورند. 
در مجلسى امام رضا(ع) دوباره جلودى را ديد. آن ها مى خواستند 
جلودي را بكشند. امام رضا(ع) به مأمون نزديك شد و آهسته 
گفت: «اين پيرمرد را به خاطر من ببخش.» امام مى خواست از 

جلودى كه آن روز وارد خانه نشده بود، تشّكر كند.
َجلودى فكركرد حتماً از مأمون مى خواهد او را به بدترين 
شكل بكشد و انتقامش را بگيرد. پس جلودى به مأمون گفت: 
«من به پدرت خيلى خدمت كرده ام. در عوض از تو مى خواهم 
به حرف اين مرد گوش نكنى. چون او دشمِن من است.  هرچه 

گفت، برعكسش را انجام بده.»
مأمون لبخندى زد و گفت: «او از من خواست تو را زنده 
بگذارم؛ اّما تو خودت خواستى كه به حرف او گوش نكنم.» 

پس دستور داد او را بكشند.
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امام رضا(ع) در ايران، چند خدمت كار 
و چند نگهبان داشت. خدمت كاران وقِت 

دعوت  امام  از  و  مى انداختند  سفره  غذا، 
مى كردند كه سر سفره بيايند و غذا بخورند. 
اّما امام رضا(ع)  مى فرمود: «شما هم بياييد تا همه 

با هم غذا بخوريم.»
يك بـار يكـى از خـدمت كـاران گفت: 
«ما خدمت كـار شما هستيم؛ خوب نيست 
خدمت كارها با صاحب خانه سر يك سفره 
بنشينند. اجازه بدهيد سفره ى ديگري  بيندازيم.»

امام فرمود: «ما همه با هم برادريم و در اين 
خانه، همه با هم غذا مى خوريم.»

يك بار امام رضا(ع) وارد حّمام شدند. در آن زمان، حّمام ها 
يك سالن بزرگ همگانى بودند. پيرمردى رو به امام رضا(ع) كرد 

و گفت: « پشِت مرا كيسه مى كشى؟»
امام لبخندى زد و پذيرفت و مشغوِل كيسه  كشيدن شد.

يكى از حاضران رو به پيرمرد گفت: «مى دانى  چنين چيزى 
را از چه كسى خواسته اى؟ او على پسر امام كاظم(ع) و فرزند 

پيامبر خداست.»

مرد خيلى خجالت كشيد، از امام عذرخواهى كرد و گفت: 
«ببخشيد. من شما را نشناختم. لطفاً كيسه را به من بدهيد و ادامه 

ندهيد. بيش تر از اين مرا شرمنده نكنيد.»
امام رضا(ع)  به او فرمود: «اشكالى ندارد؛ الزم نيست خجالت 

بكشى.» و به كيسه كشيدن ادامه داد.
امـام هشتـم مـا امام رضا(ع) يكى از مهربان ترين امامان 

است.
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 زهرا اسالمي

بگرد و پيدا كن

جدول

 سام سلماسي
 راه را به پسر نشان بده.

6. اختراع مي   كند5. دروغ نمي  گويد4. كشته شدن در راه خدا3. باعث شادابي است2. اوّلين ماه مدرسه1. بزرگ سال نيست
8. كودكان دوست دارند7. روز نيست

9. نيرومند
                         13. مخالف بد12. خانم ها مي پوشند11. جابه جايى عشاير10. قهر نيست

                     سرگرمى

  طول كدام خط بيش تر است؟

 پاسخ ها را پيدا كن و دور آن ها خط بكش.

 علي حيدري

بازي ، رياضي

ب      خ چ    م      پ    ش    ر      ج     د      و      م ت      ع  د   و      ن    ك     ل      ژ    د  گ     ر و    ز    ر      ر     م      ا    ظ  ذ     ت ك    ر  ه     ق      ه      خ    و  ض    هت     ز     ي     ن      آ      چ    ا       د      ر   ك    ر    س    م      و      ه    ا  ش   ب     ز  ش   ز    ط     ش    د    ق  ب     ل     ي     ج    ي   ا      ح    ش    ر  ا     س    ت    گ    و   ع   ق 

26
1

١٣٩
ر ٩

مه



بگرد و پيدا كن

 مجيد عميق

جالب و خواندنى!

 سام سلماسي

همـه مـا مـى دانيم چشم ها، 

قسمت خيلى خيلى كـوچكى 

از سـر ما را  اشغال كرده انـد؛ 

اّما آيا مى دانيد چشم هاى يك 

پرنده نيمى از سرش را تشكيل 
مـى دهند؟

3

7 5

9

بگرد و پيدا كن

  اگر طبق الگوهاي داده شده ادامه دهيم، آخرين 
ساعت كدام زمان را نشان مي دهد؟

  به پسر كمك كن تا قسمت هاي مختلف 
آدم آهني را پيدا كند.

  عددهاي 1و2و3 و6 را 
طوري در جاهاي خالي قرار 

بده كه حاصل جمع دو عدد 

در دو طرف شش ضلعي ها با 

عدد داخل شش  ضلعي برابر 
شود.

 علي حيدري

 مجيد عميق

بازي ، رياضي
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 احمد شهدادي
 عّكاس: اعظم الريجاني
 طرح و ساخت عروسك: نجمه قاسم زاده عقياني

امه

                                                      نمايشن
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   صحنه ى اّول: قصرپادشاه
 (آرايشگر اصالح سر و صورت پادشاه را تمام كرده است.) 

پادشاه: آيا چيز عجيبى در من مى بينى؟ 
آرايشگر (با خنده): گوش ها، گوش هاى شما پادشاه. 

پادشاه: وزير، اين آرايشگر را همان جايى بفرست كه 
بايد بفرستى.  (وزير مي آيد و مى خواهد او را ببرد.)

آرايشگر: من كه حرفى نزدم. پادشاه خودشان از من 
نظر خواستند.

وزير: قربان، سيـاه چـال از آرايشـگر پرشده. چه امـر 
مـى فرماييد؟ هيـچ آرايشگـرى در شهر نيست، 

مـوهاى مردم به نوك پاهايشان رسيده.

پادشاه: بگو مردم موى سر يكديگر را كوتاه كنند. فردا 
يك آرايشگر ديگر به قصر بياور.

وزير: فقط استاد آرايشگرها باقى مانده.

صحنه ى دوم: قصر پادشاه
( آرايشگر در حال اصالح سر و صورت پادشاه است)

پادشاه: مگر قرار نبود استاد آرايشگرها به قصر بيايد؟
شاگرد آرايشگر: استاد مريض بودند، من را فرستادند. 

(شاگرد آرايشگر اصالح را تمام مى كند.)
پادشاه: بگو ببينم، تو متوّجه چيز عجيبى در من نشدى؟

شاگرد آرايشگر: نه، به هيچ وجه.
پادشاه: موهاى من چه طور است؟ سفيد شده اند، نه؟

شاگرد آرايشگر: نه قربان، نقره اى شده اند.
پادشاه: صورتم چه طور؟ چروكيده شده؟

شاگرد آرايشگر: نه قربان، شما از ما جوان ها هم
 .  جوان تر هستيد

پادشاه: گوش هايم چه طور؟
و  بسيار شنوا هستند. اصالح سر  شاگرد آرايشگر: 

صورت شما تمام شد. (شاگرد آرايشگر مى رود.)

صحنه ى سوم: خانه ى  استاد آرايشگر 
استاد آرايشگر: كار با پادشاه خوب بود؟

شاگرد آرايشگر: بله خوب بود؛ اّما چيزى من را 



است كه او را بياورند. (شاگرد آرايشگر 
وارد مى شود.)

پادشاه: بگو ببينم چرا سر هر كوچه و بازار حرف 
گوش هاى من است؟ 

شاگرد آرايشگر: من نمى دانم. من فقط در يك غروب 
به چمن زار بيرون شهر رفتم. چاله اى كندم. درون چاله 
جمله اى گفتم كـه اى كـاش نمـى گفتم. سـه بار گفتم: 
را  راز  اين  هربار  است.»  پادشاه، عجيب  «گوش هاى 
مى گفتم سبك مى شدم؛ اّما از ميان آن چاله ، نهالى با 
سه ساقه صاف، روييد. چوپانان از ساقه هاى آن، 
نى درست كردند و ساز زدند؛ اّما صدايى كه 
از نى بيرون آمد، اين بود: «پادشاه گوش هاى 

عجيبي دارد.» 
پادشاه: همراه اين آرايشگر به بيرون شهر 
نى  از آن  كنيد.  پيدا  را  برويد، درختچه 
بسازيد و بزنيد. اگر حرفش راست بود، 
آزادش كنيد و درختچه را بسوزانيد؛ اّما 
اگر دروغ گفته بود، او را به سياه چال 

بيندازيد. (وزير و آرايشگر مى روند.)
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رنج مى دهد. نمى توانم 
آن را به كسى بگويم.

استاد آرايشگر:  پس به صحرا 
برو.  چاله اى بكن. در كنارش زانو 

بزن و رازت را سه بار آهسته بگو. بعد 
چاله را پر كن و بازگرد.

صحنه ى چهارم: قصر پادشاه
(پادشاه خشمگين قدم مى زند. )

پادشاه: پس اين شاگرد آرايشگر چه شد؟
وزير: كسى را دنبالش فرستاده ام. اآلن 



  بهاره جاللوند

ه اند.
                        اين كارها را دوستان هم سن و سال شما ساخت
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بعضى وقت ها دلتان مى خواهد كارى انجام بدهيد؛ 
مثالً وقتى از نّقاشى كردن خسته مى شويد؛ اّما 
نمى دانيد چه كار كنيد. با انجام يك كار هنرى مثل 
سفالگرى موافقيد؟ هم جديد است و هم نياز به 
تهيّه ي ابزار گران قيمت ندارد. درست مثل كارى 

كه «آزاده طالبى» انجام مى دهد.

كارم را خيلى دوست دارم
خواهر من در كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 
كار مى كرد. او من را با هنر آشنا كرد. برايم گِل سفالگرى 
گرفت و شروع كردم به ساختن چيزهايى كه دوست 
داشتم؛ اّما نمى توانستم آن ها را بپزم، با گواش رنگشان 
مى كردم و روى آن ها بّراق كننده مى زدم تا قشنگ تر شوند. 
معّلم جغرافى من، خانم شهسوارى، خيلى تشويقم 
مى كرد و به من انگيزه مى داد. تا اين كه در يك مسابقه 
هنرى شركت كردم. من تنها دانش آموزى بودم كه در استان 

فارس در مسابقه ي سفال شركت كرده بودم.
بزرگ كه شدم در دانشگاه، رشته ي صنايع دستى خواندم 
و يك كارگاه سفالگرى ساده همراه دوستانم راه انداختم. 
ما در اين كارگاه ظرف هاى زيبايى مى سازيم و مى فروشيم.

 از كجا شروع كنيم؟
شما مى توانيد گل سفالگرى را از فروشگاه هاى 
هنرى بخريد. البتّه اگر به خاك رس دسترسى 
داريد، آن را چند بار الك كنيد. مقدارى آب به 
آن اضافه كنيد تا كمى سفت شود. بعد آن را روى 
يك پارچه زير نور آفتاب بگذاريد تا آب اضافى 

ش

                                                           گزار

ش

ر

ش

ر

ش

زگزگزا
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آن گرفته شود و مانند خمير نرم شود. فقط يادتان باشد كه 
بعد از كار با گِل بايد دستانتان را خوب بشوييد. 

ا  ـّ خميـر بـازى، جـاى گل سفالگرى را نمـى گيرد؛ ام
با خمير بازى هم مى توانيد دست هايتان را براى كار با گل 

آماده كنيد.
براى ساخت ظروف يا هر چيزى مى توانيد از وسايلى 
كه در اطرافتان است كمك بگيريد. مثالً از يك بطرى براى 
صاف كردن و وردنه كردن گِل استفاده كنيد. از يك مداد و 

قالب شيرينى مي توانيد براى شكل دادن استفاده 
كنيد. حتّى با يك برگ طبيعى كارهايتان 

را نقش بدهيد. 
اگر در نزديكى خانه شما كارگاه 
سفالـگرى است، چيزهايـى را كه 
براى  بزرگ تر  مي سازيد همراه يك 

پخت به آن جا ببريد. اگر كارگاه در اطرافتان 
آفتاب  در  را كه مى سازيد  نيست، چيزهايى 

بگذاريد تا خشك شوند. 

سفالگرى خيلى خوب است
با سفالگرى مى توانيم چيزهايى را كه در ذهن داريم، 
بسازيم. سفالگرى به ما كمك مى كند تا وقتى ناراحت يا 
عصبانى هستيم، به آرامش برسيم. به همين خاطر كسانى كه 

سفالگرى مى كنند، آدم هاى صبورترى هستند.
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 نجمه قاسم زاده عقياني
 تصويرگر: شيوا ضيايى

(اين بازى گروهى است. مى توانيد آن را داخل خانه هم 
انجام بدهيد. براى انجام اين بازى، به يك انگشتر و يك پارچه 

نياز داريد.) 
 يكى از بّچه ها اوستـا مى شود و انگشتـرى را در 
دست مى گيرد. او دستانش را زير پارچه اى مى برد و 
سعى مى كند انگشتر را در يكى از دست ها پنهان كند.
بعـد هـر دو دست را رو بـه روى تك تك بّچـه ها 
مى گيرد. آن ها دستشان را روى دست راست يا چپ 

اوستا مى زنند. 
هر بازيكـن با گفتن «هميـن»  به دستـى كه حدس 
مى زند انگشتر در آن است، اشاره مى كند. بازيكنى كه 
درست گفته باشد، در دور بعد بازى، اوستا مى شود.

دو
ال ب

                     يك، دو، حا
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