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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر   انتشارات  و فناوري آموزشيدفتر   انتشارات  و فناوري آموزشي

   طراح بازى و تصويرگر:  سام سلماسى

يك بازيكن گرگ و ديگري چوپان مي شود و هر مهره را روي عالمت خود مي گذارند
 اول چوپان تاس مي ريزد و حركت مي كند. گرگ و چوپان نمي توانند روي يك 
خانه با هم قرار بگيرند و هميشه از هم فرار مي كنند يعنى آن ها هميشه به دنبال 
هم حركت مى كنند. اّما اگر شماره ى مهره طورى باشد كه هر دو روى يك خانه 
قرار بگيرند كسى كه تازه مى خواهد حركت كند بايد به سمت مخالف برود. 

325 پي در پي  شماره ي 
32 صفحه ● 43000 ريال

ماهنامه ي آموزشى، تحليلى و اّطالع رسانى 
1400 مهــــــر   ● چـهـــــــلــم  دوره ي 

مهارت

 داستان:

مهارتمهارت

 گرگ بايد تالش كند گوسفند ها را بدزدد و چوپان با رفتن روي خانه ي 
گوســفندها يا قراردادن مترســك روي آن ها از گله اش محافظت كند

 گرگ نمي تواند روي خانه هاي مترســك بايستد. چوپان با رفتن روي 
خانه هاي مترسك، مي تواند يك مترســك را روي يك گوسفند بگذارد
 با هر بار رفتن روي خانه ي مترسك مي تواند جاي يك مترسك را عوض كند

بــازي در 15 دقيقــه انجام مي شــود. اگر در اين مــدت گرگ بيش تر 
از 6 گوســفند بدزدد برنده اســت و اگــر نتواند چوپان برنده اســت.

10 مهره مثل اين بسازيد 
و روي خانه هاي گوسفند 

بگذاريد.

2 مهره مثل اين بسازيد و 
بيرون بازي نگه داريد.
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بدو،  بپر، حواست را جمع كن
كار اصلي من كه نيش زدن نيست

شكار با دوربين عكاسى، آزاد
هديه اى براى من و زمين من

ايستگاه بچه ها
عروسى دايناسوري
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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و فناوري آموزشي

در اين شماره مي خوانيم: فاطمه شيرازي 

همه ى مواد غير از روغن را با هم قاتى كنيد 
و روى شعله ى ماليم بگذاريد و مدام به 
هم بزنيد. (اگر يك لحظه دست نگه داريد، 
موادتان گلوله مى شود.) تقريباً ده دقيقه اى 
طول مى كشد تا مواد مثل عكس تبديل به 
يك خمير بسيار لطيف شود. حاال روغن را 
اضافه كنيد و دوباره هم بزنيد. بعد شعله را 

خاموش كنيد.
 داخل استكان ها را چرب كنيد و مواد را 
در آن ها بريزيد. بگذاريد تا سرد شوند. با 
سروته كردن استكان ها باسلوق ها را بيرون 
نارگيل،  پودر  در  و  بزنيد  برش  بياوريد. 
پودرشكر يا آرد ساده بغلتانيد. حاال كتابتان 
را بياوريد و با الفكاديو آواز باسلوقى بخوانيد 

و بخوريد...

چى الزم داريم؟
 يك استكان كوچك آب

 آب دو تا پرتقال
 دو قاشق غذاخورى نشاسته

 دو قاشق غذاخورى سرخالى شكر
 يك قاشق مرباخورى روغن

ٍد ٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللَُّهمَّّّ َصلِّ َعلَي ُمَحمَّ

تا حاال شده كتابى بخوانيد و دلتان بخواهد خوراكى كه توى داستان از آن حرف زده اند، را بخوريد؟ 
خب براى من خيلى پيش مى آيد! مثًال من هيچ وقت باسلوق دوست نداشتم تا اينكه كتاب الفكاديو 
را خواندم! آنجا كه او عاشق خوردن باسلوق مى شد و حّتى دلش مى خواست لباس باسلوقى بپوشد 
و براى آن شعر هم ساخته بود! پيشنهاد مى كنم اين باسلوق پرتقالى خوشمزه را درست كنيد و 

بنشينيد الفكاديو بخوانيد و باسلوق بخوريد!



مطمئن نيستم وقتى اين يادداشت را مى خوانيد، مدرسه ها حضورى شده باشد؛ اّما مطمئنم از همه ى 
راديوها و تلويزيون ها و تلفن هاي همراه روزى چند بار سرود « باز آمد بوى ماه مدرسه» پخش مى شود 
و همه ى پدرها و مادرها،  معلم ها و حتّى مجرى هاى تلويزيون با شور و هيجان درباره ى قله هاى علم و 
دانش و اين كه شما هر طور شده بايد برويد و آنجا را فتح كنيد حرف مى زنند. اجازه بدهيد كه من 
يواش،  خيلى يواش َدِر گوشتان بگويم همين طور كه براى فتح قله هاى علم و دانش راه افتاده ايد، براى 
بين راهتان كمى بازى ، شعر خوب، چندتايى گرگم به هوا و وسطى، تعداد زيادى قّصه هاى عجيب و 
غريب،  واقعى،  خنده دار و گريه دار، چند جفت گوش شــنوا براى شنيدن حرف دوست ها، لواشك و 
آب نبات و البته هر چه مى توانيد خنده برداريد. دوست و رفيق و گروه داشته باشيد كه وسط راه خيلى 

جاها الزم مى شود.
 اين چند وقت كه توى خانه درس خوانديد، به همه ثابت كرد كه مى شود آدم تنهايى درس بخواند  
و تنهايى قله هاى علم و دانش را فتح كند، اّما يك چيز ديگر را هم ثابت كرد:  اين كه بدون توپ بازى 
و شعر و خنده و لواشك، آب نبات، مخصوصاً بدون چند تا دوست واقعى، آنجا؛ يعنى نوك قله هاى علم 

و دانش، جاى خسته كننده و بى مزه اى است!
مرجان فوالدوند

ن عنبرى
 تصويرگر: نستر

مهر ١٤٠٠
١1



آغاز هفته ى 
وحدت

تولد پيامبر(ص) 
بهترين زمان براي 

همدلي بين مسلماناِن 
شيعه و ُسني است.

روز تربيت بدنى و ورزش
با ورزش كردن به نزديك ترين دوستت 

يعنى بدنت كمك كن. براي شروع 
مى توانى از صفحه ى ورزش همين شماره 

استفاده كني.

روز روستا و عشاير
امروزه حفظ طبيعت يكي از مهم ترين كارهايي 

است كه بايد انجام دهيم. براى اين كار مى توانيد از 
عشاير و روستاييان كه با طبيعت ارتباط بيش ترى 

دارند چيزهاى زيادى ياد بگيريم.

شهادت امام رضا (ع)
انسان براى زندگي چاره اى جز تالش ندارد، 

پس سعى و تالش را رها نكن. امام رضا (ع)

شهادت امام حسن عسكري (ع) و
 آغاز امامت امام زمان (عج)

كسى كه مى خواهد از ياران امام زمان (عج) باشد 
بايد در هنگام انتظار رفتارى نيكو و پرهيزكارانه 

داشته باشد. 
امام صادق (ع)

رحلت رسول اكرم(ص) و شهادت امام 
حسن مجتبي (ع)

داناترين مردم كسى است كه دانش ديگران را به 
دانش خود بيفزايد.

 پيامبر اكرم (ص)

آتش نشانى و ايمني
اين روز بهترين بهانه براي تشكر از آتش نشان هايي 
است كه جان خود را به خاطر  نجات ديگران به 

خطر مي اندازند.

روز جهاني كودك
امروز را به افتخار خودت جشن بگير!

اربعين
مبارزه كردن در مقابل ستمگران 

را بايد از امام حسين (ع) و 
يارانش در روز عاشورا بياموزيم. 
اربعين، چهلمين روز بعد از روز 

عاشوراست.

27 مهر

26 مهر

15 مهر

23 مهر

13 مهر

7 مهر

5 مهر

16 مهر

15 مهر

شكستن محاصره ي آبادان
 سال 1359 در عمليات ثامن االئمه محاصره يص 
شهر آبادان توسط رزمندگان اسالم شكسته شد.

5 تا 7 مهر

31 شهريور 
تا 6 مهر

هفته دفاع مقدس
هفته ي اّول جنگ تحميلي، هفته ي دفاع مقدس 

نامگذاري شده است.



 اكرم كشايى  تصويرگر: نگين حسين زاده

 درس امروز درباره ى چرخه ى حيات اســت. معلممان مى گويد: «آب دريا بخار مى شود، 
توى آسمان،  آن باالباالها سرد مى شود و دوباره به شكل برف و باران به زمين مى ريزد، در 

رودخانه ها جاري  مي شود و همه جا را سبز مى كند و دوباره به دريا برمى گردد.» 
من فكر مى كنم تو مراقب درياها، مراقب زمين هستى.

معلممان از زرد شــدن برگ درخت ها در پاييز، ريختن آن ها در زمســتان و دوباره سبز 
شدنشان در بهار، مى گويد. من فكر مى كنم تو مراقب درخت ها هستى.

معلممان فكر مى كند حواسم پرت شده، از من مى پرسد:  «حواست كجاست؟»
 مى گويم: «پيش خدا.»
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اتّفاق تازه

از آسمان
از ابرها
از بادها

يك اتّفاق تازه مى خواهم
ديگر نبايد

سنگ صبور جاده اى متروك باشم
بايد شبيه ساز باران

كوك باشم
بايد بخوانم شعر ابر و باد و باران را

بايد پر از شادى كنم دشت و بيابان را

 عبدالرضا صمدى

بينى پيش  

پيش بينى مى شود
روزهايى خوب و شاد

راه رفتن صبح زود
در كنار برگ و باد

پيش بينى مى شود
خنده هاى قاه قاه

خواب ماندن هاى صبح
لقمه خوردن توى راه

فصل درس و مدرسه
فصل خرمالو رسيد

پيش بينى مى شود
دوستى هايى جديد

 منيره هاشمى

ماه مهر و مدرسه

مهر كوچه كوچه شوق
مهر دوستان خوب
مهر مى وزد نسيم

از سپيده تا غروب

مهر با عبور باد
مهر با صداى رود

با هواى مدرسه
با ترانه و سرود

بوى لحظه هاى شاد
بوى خنده هاى ناب
درس تازه، كيف نو

مشق و دفتر و كتاب

توى راه مدرسه
كوچه ها پر از چنار
هاى و هوى بچه ها

از كالغ تا انار

 اكرم السادات هاشمى پور

مهر ١٤٠٠
١ 4



كشور الله ها

قطره قطره مى چكد
باز هم از آسمان

دنگ و دنگ مى زند
ساز توى ناودان

قطره قطره مى چكد
روى خاك تشنه زود

پيچ وتاب مى خورد
 تا شود دوباره رود

قطره هاى خون تو
موج پايدارى است

رمز عزت وطن
راز ماندگارى است

آب مى دهد به دشت
آب مى دهد به كوه

از كوير خشك تا
قله هاى باشكوه

با تو سبز مى شود
شاخه ى گلى قشنگ

كشورم پُر است از
الله هاى سرخ رنگ

 معصومه مرادي

پادشاه فصل ها

تو آمدى مانند هرسال
 با روزهاى نيمه سردت
احوال پرسى مى كند باد

از برگ هاى سرخ و زردت

با شعرهاى دلنشينت
رد مى شوى از كوچه هامان

دل را نوازش مى دهى باز
با خش خش برگ درختان

سرشارى از زيباترين ها
چون شاهكارى از خدايى

هم شاعرى بسيار ماهر
هم پادشاه فصل هايى

 محبوبه صمصام شريعت

ئى
ضيا

يوا 
ر: ش

يرگ

 تصو

صداي شاعر
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قفس را  گذاشــتم  توى بالكن، كنار گلدان هاى شمعدانى، نشستم 
كنارش و گفتم:«بخوان». 

اّما زيبا نخواند و فقط دور و بر را نگاه مى كرد.تا غروب همان جا نشست. 
روى درخت چنار جلو خانه پر از گنجشك بود و صدايشان  تا آسمان 

مى رفت. اّما زيبا بازهم نخواند.
گفتم:«ببين،گنجشك ها را، ببين  چقدر قشنگ مى خوانند. مگر تو  بلبل 

نيستى، تو كه خوش صداتر هستى، بخوان ديگر.»
زيبا بلبل زيباى من اســت. از وقتى جوجه بود آن را دارم. چند روز 
بعد از اين كه مامــان رفت پيش خدا، بابا آن را برايم خريد تا تنها 
نباشــم و دلم اين قدر زياد براى مامان تنگ نشود. يك قفس بزرگ 
هم برايش خريده بود كه حتّى از اتاق من هم قشــنگ تر بود. اسم 
مامان را رويش گذاشــتم. اآلن زيبا ديگر جوجه ى كوچكي نيست.  
براى خودش خانمى شــده است، توى قفسش اين ور و آن ور مى رود 
و مى پرد، اّما نمى خواند. من با زيبا خيلى مهربان هســتم. هميشــه 
قفســش را  تميز مى كنم  و هميشــه برايش آب و دانه مى گذارم. 
او اصالً تنها نيســت، من هميشــه  با او حرف مى زنم، برايش شعر 
مى خوانم،گاهى برايش مســخره بازى هم در مــى آورم، مخصوصًا 
وقت هايى كه بابا خانه نيســت. اّما نمى دانم چــرا آواز نمى خواند.   
شب كه بابا آمد  از  او پرسيدم:«بابا، بابا چرا  زيبا اصالً آواز نمى خواند؟ بايد  
چه كار كنم؟ بابا گفت:«نمى دانم دخترم، شايد دلش مى خواهد طلوع 
خورشيد را ببيند. امشب او را روى بالكن بگذار شايد صبح زود آواز خواند.» 
شب قفس را توى بالكن گذاشتم، صبح زود با صداى آواز زيبايى از 

خواب پريدم.
باعجله بــه بالكن دويدم. چشــم هاى خوابالودم را چنــد بار باز و 
بســته كردم تا ببينم، زيباســت كه آواز مى خواند. اّما نه. زيبا نبود. 
يــك بلبل ديگر  روى شــاخه ى چنار  نشســته بود. زيبــا را نگاه 
مى كــرد. چهچهه مى زد. صدايــش توى تمام خانــه پيچيده بود.  

 آمنه جهاندوست  تصويرگر: ميثم موسوى

زيباى من هم ساكت و بى صدا ولو شده بود كف قفس و فقط نگاهش 
مى كرد. چشم هايم را ماليدم باورم نمى شد، دوباره نگاهشان كردم، 
درســت ديده بودم، انگار تازه با هم دوست شده بودند. بلبل آواز 
خواند و پريد و رفت و من ديدم كه چگونه زيبا رد پرواز بلبل را دنبال 
كرد، تا اينكه ديگر در آسمان ديده نشد. شب به بابا گفتم:«بابا امروز 
روى درخت يك بلبل نشسته بود، براى زيبا آواز مى خواند، زيبا هم 

فقط نگاهش مى كرد، اّما باز هم نخواند.»
بابا گفت:«چه عالى، حاال كه اين طور است هميشه او را روى بالكن 
بگذار تا صبح دوستش را ببيند. خدا را چه ديدى شايد بلبل تو هم ياد 

گرفت كه آواز بخواند.»
گفتم:«راست مى گويى بابا؟»

گفت:«بله به هر حال زيبا هم پرنده است هم زبان خودش را بيش تر 
دوست دارد، چهچه ى  هم زبانش را كه بشنود حتماً آواز مى خواند.»

خيلى خوشــحال شــدم و به بابا گفتم:«از اين به بعد هميشــه او 
را روى بالكــن مى گــذارم.» اّما بعد ترســيدم راســتش يك كم 
حســوديم شــد، زيبا دوست من اســت، نه هيچ كس ديگرى، دلم 
نمى خواهد كس ديگرى را دوســت داشته باشــد، فقط بايد من را 
دوست داشته باشــد، براى همين او را روى بالكن نبردم و خوابيدم.
اّما صبــح دوباره با صــداى  چهچه بلبل از خواب بيدار شــدم. با 
تعجب  قفــس را روى بالكن ديدم. حدس زدم بابا خيال كرده من 
يادم رفته اســت زيبا را ببرم بالكن و خودش اين كار را كرده است. 
دويدم روى بالكن، بله خودش بود، تازه اين دفعه نشســته بود روى 
قفس و زيبا هم داشت او را نگاه مى كرد خيلى با هم دوست شده اند، 

خيلى ترسيدم، حتماً مى خواهد زيبا را با خودش ببرد.
با عصبانيــت دم پايى را پرت كردم طرفش و گفتم:«گم شــو اين 
زيباى من اســت او را به تــو نمى دهم.» بلبل ترســيد و فرار كرد

داد زدم:«اگر جرئت دارى يك بار ديگر بيا اينجا....»

مهر ١٤٠٠
١ 6



مهر ١٤٠٠
١7



مهر ١٤٠٠
١ 8



قفس را برداشــتم و به اتاق بردم. زيبا خيلى ترســيده بود.تا شب 
گوشه ي قفس نشست و اصالً تكان نخورد، من هم اصالً با او صحبت 

نكردم، قهرم، نبايد با هيچ كسى جز من دوست باشد.
 شب به بابا گفتم:«ديگر زيبا را روى بالكن نمى گذارم، شما 
هم نگذار مى ترســم گربه اى را ببيند و بترســد و يا ...يا ...آها 
...باد قفس را پايين بياندازد.» بابا پرسيد:«امروز دوست زيبا آمد يا 
نه؟» گفتم:«بله آمد.» بابا سرش را از روى كتاب برنداشت و فقط 
گفت:«اوهوم...، ببينم تو به خاطرگربه نمى خواهى قفس توى بالكن 
باشد؟ ما طبقه ي چهارم هستيم گربه ها نمى توانند اين قدر باال بيايند.» 
بعد خنديد. نمى دانم بقيه باباها چطورى هستند. اّما باباى من هميشه 

فكرم را مى خواند.
بابا گفت:« هيچ كس نمى تواند زيبا را از تو بگيرد تا وقتى توى قفس 
است از چه چيزى  مى ترسى؟ اجازه بده زيبا هم يك دوست جديد 
داشته باشد.» اّما من بازهم زيبا را روى بالكن نبردم. توى اتاق برايش 
قصه گفتم. شعر خواندم و مواظب بودم تا يك وقت بابا يواشكى زيبا 

را توى بالكن نگذارد. 
دو ســه روز گذشــت و خبرى از بلبــل پر رو نشــد. يعنى روى 
بالكــن نمى آمــد. مى آمــد كمــى روى درخــت چنــار اين ور 
و آن ور مى پريــد و وقتــى مى ديــد زيبــا نيســت مى رفــت.  
اّما يــك روز با صــداى چهچه از خــواب بيدار شــدم. با ترس 
از خــواب پريدم فكر كــردم بابا دوبــاره قفــس را روى بالكن 
برده اســت. اّما نبرده بود. قفــس توى اتاقم بــود. ولى بلبل روى 
بالكــن نشســته بــود و آواز مى خوانــد. زيبا هم گــوش مى داد.  
از زيبا پرســيدم:«تو هم دلت برايش تنگ شده است؟ نكند من را 
دوســت ندارى، ها؟» زيبا چيزى نگفت حتّى نگاهم نكرد. فقط به 
صداى بلبل گوش مى كرد. از پنجره بلبل را نگاه كردم روى درخت 
چنار نشسته بود. بعد آمد روى بالكن نشست و خواند. چند بار بين 
درخــت و بالكن رفت  و آمد، اّما من زيبا را روى بالكن نبردم. او هم 

خسته شد و پريد و رفت. 
شــب به بابا گفتم:«امروز دوباره آن بلبــل پررو آمده بود، 
خيــال كرده اگر آواز بخواند دلم برايش مى ســوزد.» بابا 
گفت:«خوب زيبا هم يك بلبل است. مثل همان پرنده اى 
كه مى خواند. تو هرقدر هم مهربان باشى نمى توانى جاى 
هــم زبان او را پركنى. قفس را روى بالكن بگذار و صبح 
اگر پرنده آمد در قفس را بازكن. فرياد زدم:«نه اين كار 

را نمى كنم. او زيباى من اســت. فقط و فقط مال من اســت. خودم 
بزرگش كردم. هميشه هم مواظبش بودم او را به هيچ كس نمى دهم.» 
با ناراحتى زيبا را به اتاقم بردم و خوابيدم. تمام شب كابوس ديدم.
مــن زيبا را بــه هيچ كس نمى دهم، زيبا مال هيچ كســى نيســت. 
فــردا بلبل باز هم آمد و من باز زيبــا را روى بالكن نبردم. روزهاى 
بعــد هم آمــد، و من هر دفعــه بلبل پــررو  را پرانــدم. تا اينكه 
يــك روز ديــدم زيبا اصــالً توى قفســش نمى پــرد، حتّى ديگر 
دانــه هم نمى خــورد از قيافه اش معلوم بود خيلى غمگين اســت. 
بابا گفت:«مريض شده، فكر كنم قفس دارد او را اذيت مي كند. بايد 
در موردش  تصميمى بگيرى، به هر حال او پرنده ى تو اســت و تو 

مسئولش  هستى.»
دوباره به زيبا نگاه كردم بابا راســت مى گويد جاى بلبل توى قفس 
نيست. حتّى اگر زيباى من باشــد. خيلى خيلى سخت بود. اّما قبل 
از خواب قفس را روى بالكن گذاشــتم و خوابيدم. شب توى خواب 
همه اش كابوس مى ديدم. صبح زود بيدار شدم هنوز بلبل نيامده بود. 
منتظر ماندم. همين كه آمد شــروع كرد به آواز خواندن. چقدر هم  
قشنگ مى خواند. قشنگ تر از همه ى آوازهايى كه تا به حال خوانده 
بود. من تازه متوجه شدم كه چهچه ى بلبل از تمام شعرهايى كه من 
براى زيبا مى خواندم بهتر و قشنگ تر بود. آهسته جلو رفتم. در قفس را 
باز كردم و عقب آمدم. چشم هايم پر از اشك بود. زيبا از قفس بيرون 
آمد و يكدفعه پريد و  همراه بلبل رفت. آن قدر نگاهشــان كردم تا 
كامالً دور شدند. من هم گريه كردم. تا شب گريه كردم و دلم براى 

زيبا خيلى تنگ شده بود. 
شــب كــه بابــا آمــد پريــدم بغلــش و گفتم:«زيبــا را آزاد 
كــردم. پريــد و رفت، دلــم برايش خيلى تنگ شــده اســت.» 
بابا گفت:«برمى گردد. غصه نخور. خودم برايشــان روى درخت النه 
درست مى كنم و باهم لب بالكن برايشان آب و دانه مى گذاريم. زيبا 
هيچ وقت تو را فراموش نمى كند.» شب اصالً خوابم نمى برد. اين قدر به 
زيبا فكر كردم تا نفهميدم كه كى خوابيدم. تا صبح خواب زيبا را مى ديدم.  
چند روز گذشت، از زيبا خبرى نبود. تا اينكه يك روز با صداى آواز 
دو پرنده از خواب بيدار شدم. به طرف بالكن دويدم. باوركردنى نبود. 
زيبا و دوســتش بودند. هر دو آمده بودند روى بالكن و براى من آواز 
مى خواندند. بعــد از ارزن هايى كه لبه بالكن ريخته بودم خوردند و 
رفتند. حاال هرروز صبح من با صداى زيبا و دوســتش از خواب بيدار 

مى شوم. 
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هفته وحدت

زهرا ناظم پور  تصويرگر: عاطفه فتوحى

خوب راســتش من احساس مى كردم بچه ها از من خوششان 
نمى آيد. چون هم لهجه ام با آن ها فرق داشت، هم خوب بيش تر 
آن ها شــيعه بودند و من سنى. تازه آمده بوديم شيراز و كسى 
را نمى شناختيم. از دوستان و مدرسه و محله ى خودم دور شده 
بودم. بيش تر وقت ها مى رفتم توى حياط كوچك پشت مدرسه 
كه نيمه ساز بود و هيچ  چيز جالبى نداشت. بچه ها توى حياط 
اصلى بازى مى كردند كه هم زمين بازى داشــت هم باغچه و 
دار و درخت. اّما آن زنگ تفريح،  همين كه پايم را گذاشــتم 
توى حياط تا مچم، در آب و گل فرو رفت. لوله ى آب تركيده 
بود و همه جا را آب برداشته بود. دنبال شير اصلى گشتم تا آن 
را ببندم اّما نمى دانستم كجاست. نمى دانستم بايد به كى خبر 
بدهم. تا دفتر مدرسه خيلى راه بود و آب 
با فشار زيادى داشت به اطراف مى پاشيد 
و هدر مى رفت. دويدم به حياط اصلى. 
دو تا از دختر ها تا مرا ديدند جلو آمدند 
و گفتند:« چى شده؟ چرا خيس و گلى 
شدى؟ كمك مى خواهى؟» همين سوال 
مثــل آفتاب يخ خجالتــم را آب كرد. 
گفتم:«لوله تركيده.» يكى شــان دستم 

را كشيد و گفت:«بدو به باباى مدرسه خبر بده.» يكيشان هم 
گفت:«من با بچه ها مى روم ببينم كارى مى شود كرد؟»

 تا ما باباى مدرسه را خبر كنيم و به حياط پشتى برسيم ديديم 
بچه ها چند تا سطل را از آب پر كرده اند. همه شان هم خيس 
و گلى شده بودند. دخترى كه توى حياط ديده بودم با دست 
سطل ها را نشان داد و به باباى مدرسه گفت:«ببخشيد اّما فقط 
توانستيم اين قدر آب را جمع كنيم!!» باباى مدرسه رفت و شير 
فلكه را بست و گفت: «دستتان درد نكند دخترها. خيلى كمك 
كرديد هم آب هدر نرفت؛ هم اين همه ســيمان كه گذاشته 
بوديم براى ساختن باغچه خراب نشد. آفرين.» يكى از بچه ها 
دست من را گرفت و كشيد جلو و گفت: «ماكه نمى دانستيم. 
اين خبر داد. تازه هنوز اسمش را هم نمى دانيم!» باباى مدرسه 
خيلى مهربان به من نگاه كرد و گفت:«دستت درد نكند بابا. 
خيلى كمك كردى. حاال اسمت را هم به ما بگو.» گفتم:« اسمم 
آمنه اســت.» باباى مدرســه گفت:«به به آمنه خانم. چه اسم 
خوبى. اســم مادر حضرت پيغمبر(ص). خيلى خوب. فكر كنم 

زنگ خورد. برويد سر كالس هايتان.»
 بچه ها دست من را گرفتند و تا دم كالس دويديم. سر كالس 
هى به پاهاى خيس و ِگلى مان نگاه كرديم و هى با هم خنديديم!
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وقتي امير را با چند تا از دوســت هايش ديدم فهميدم دوباره 
مي خواهند سر راهم را بگيرند و اذيتم كنند. نمي دانم چه لّذتي از 
اين كار مي برند! پارسال خيلي اذيتم كردند و زورگفتند اّما من 
جرئت نمي كردم جلويشان بايستم. هميشه هر چه مي خواستند 
انجام مي دادم. خوراكيم را مي گرفتند يا مسخره ام مي كردند 
و مي خنديدند. آخر ســر وقتي ديدم هيچ جوري حريفشــان 
نمي شوم ماجرا را براي مادرم گفتم و او سفارش كرد كه حتمًا 
بايد آقاي ناظم را در جريان ماجــرا بگذارم. آقاي محمدي،  
ناظم مان هم روز بعدش امير را برد دفتر و تذكر داد. چند وقتي 
امير با من كاري نداشت. اّما انگار اّول سالي دوباره مي خواهد 
همه چيز را دوباره شروع كند. مي خواستم راهم را كج كنم و 
بپيچم توي راهرو كه ديدم امير پشت يقه ي يكي از بچه هاي 
ريزه ميزه ي كالس سومي را گرفته و مثل جوجه دارد تكانش 
مي دهد. طفلك رنگش پريده بود و بغض كرده بود. مي توانستم 
برم توي راهرو و بگويم به من چه! و خوشــحال باشم كه او به 
جاي من يكي ديگر را براي اذيت و آزارهايش گير آورده اّما 
ياد شما افتادم. شما كه گفته بوديد ياور مظلوم باشيد. اگر به 
فكر خودم تنها بودم و او را ناديده مي گرفتم چطور مي توانستم 

باز هم بيايم هيئت و براي شما سينه بزنم؟ با خودم گفتم: نه! 
هركس به قدر خودش بايد نشــان دهد كه پيرو شماست. در 
حالي كه توي دلم مي ترسيدم گفتم يا حسين و رفتم جلو. دست 
بچه ي كالس سومي را گرفتم و سعي كردم لحنم خيلي جّدي و 
محكم باشد. گفتم: چه كارش داري؟ خجالت نمي كشي بچه ي 

كوچك تر از خودت را اذيت مي كني؟ 
 دهــن امير از تعّجب باز مانده بــود. با صداي من توجه يكي 
دو نفر ديگر هم جلب شــد. آن ها هم دور ما جمع شدند و از 
من پشتيباني كردند. امير كه ديد االن است آقاي ناظم هم سر 

برسد بچه را ول كرد و از البه الي بچه ها رفت.
 من احســاس خوبي داشــتم. فكر مي كردم شما از جايي در 

آسمان آبي مرا مي بينيد و به من لبخند مي زنيد. 

كبري بابايي  تصويرگر: عاطفه فتوحى
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  بهاره جاللوند   تصويرگر: مهديه صفائى نيا
اوّل از همه بگوييد كه اين كتابخانه ي پرطرفدار، چطور راه 

افتاد؟
 زمانى كه سنم كم بود، هيچ كتابخانه اى در روستاى ما نبود و 
بچه ها به كتاب هاى غيردرسى، دسترسى نداشتند. براى همين، هميشه 
دلم مى خواست در روستاى ما كتابخانه اى باشد تا بچه ها بتوانند 
به راحتى كتاب بخوانند. تصميم گرفتم تا همه چيز را تغيير بدهم و 
كودكى و نوجوانى بچه هاى روستا، مثل دوران من نباشد. براى اين كار 
سختى هاى زيادى را پشت سر گذاشتم.  از همان روز اّول، كتابخانه اى 
وجود نداشت. چند كتاب خوب تهيه كردم و با بچه ها در طبيعت 
نشستيم و كتاب خوانديم. شايد برايتان جالب باشد كه بدانيد بچه ها 
تا قبل از اين، كتاب غيردرسى نديده بودند. براى همين، اين كار خيلى 
آن ها را خوشحال كرد. مدتى به همين شكل گذشت و تعداد بچه هايى 
كه به كتاب عالقه پيدا كردند، روز به روز بيش تر شد. وقتى عالقه ى 

براى خيلى از ما، پيدا كردن كتاب مورد عالقه  مان كارى 
ندارد. كتاب  ها را به راحتى مى توان از كتاب فروشى ها يا از 
اينترنت، خريد. شايد برايتان باورش كمى سخت باشد كه 
بدانيد خيلى ها اصالً به كتاب دسترسى ندارند، چه برسد كه 
بخواهند آن را بخرند! حتماً مى پرسيد، مگر چنين چيزى 
ممكن است؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت بله؛ در برخى 
از روستاها دسترسى به كتاب غيردرسى، خيلى كار راحتى 
نيست و بايد براى به دست آوردن آن، كلى زحمت كشيد. 
«عبدالقادر بلوچ»، كتابدار است. او حدود 2 سال پيش، 
تصميم گرفت يك كتابخانه ى خوب، براى بچه هاى روستاى 
وشنام ُدرى از توابع چابهار در استان سيستان و بلوچستان، 

راه اندازى كند تا بچه ها بتوانند به راحتى كتاب بخوانند.راه اندازى كند تا بچه ها بتوانند به راحتى كتاب بخوانند.راه اندازى كند تا بچه ها بتوانند به راحتى كتاب بخوانند.
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برايشان  كتابخانه ى خوب  را ديدم، تصميم گرفتم يك  آن ها 
راه اندازى كنم تا بتوانند كتاب هاى بيش ترى بخوانند. براى اين كار، 
ساختمان كوچك مخابرات را كه ديگر از آن استفاده نمى شد، 
تبديل به كتابخانه كردم. كتاب هايى را خودم خريدم و بعضى از 
آن ها را نويسندگان خوب كودك و نوجوان، به ما هديه دادند. 
تالش هاى ما نتيجه داد و حاال روستاى ما با كم ترين امكانات يك 
كتابخانه دارد. آن هم نه يك كتابخانه ي معمولى، كتابخانه اى كه 

اعضاى آن، دوستدار واقعى كتاب هستند.
خب، گفتيد كه كتابخانه تان معمولى نيست، مگر چه 

فرقى با كتابخانه هاى ديگر دارد؟
و  و كودكان  باشد  كتابخانه در همه جا وجود داشته  اينكه 
نوجوان ها بتوانند به راحتى به كتاب دسترسى داشته باشند، خيلى 
خوب است. ولى بارها ديده ام كه در بسيارى از كتابخانه ها، فقط 
كتاب به امانت داده مى شود و آن را بعد از مدتى پس مى گيرند. 
اّما در كتابخانه ى ما، همه چيز فرق دارد. بچه ها عالوه بر اينكه 
كتاب مى خوانند، در مورد موضوع كتاب هم بحث و گفت و گو 
مى كنند. يعنى سعى كردم كه در كنار تشويق آن ها به كتاب 

خواندن، درس زندگى هم بدهم. اين خيلى مهم است كه همه ى 
بچه ها در هر كجاى كشورمان، بتوانند چيزهايى كه از كتاب ياد 
مى گيرند، در زندگى خود به كار ببرند. ما فقط قرار نيست كه از 

روى كتاب ها روخوانى كنيم و بايد از كتاب بياموزيم.
عالقه ى بچه ها به كتاب در روستاى وشنام درى چقدر 

است؟
آن قدر زياد كه نمى توانم توصيف كنم. بچه ها از صبح اّول وقتى 
كه بيدار مى شوند تا عصر، براى خواندن كتاب اشتياق دارند. برايم 
خيلى جالب است كه اصالً خسته هم نمى شوند. هميشه آن ها را با 
يك كتاب در حال اين طرف و آن طرف رفتن در روستا مى بينم. 
بعضى از بچه ها، خواهر يا برادر كوچكشان را بغل مى كنند و از 
دستشان  در  كتاب  هم  باز  ولى  مى كنند،  مراقبت  كوچك ترها 
است. شايد بعضى از دانش  آموزانى كه كتاب مى خوانند خيلى به 
نام نويسنده يا نام انتشارات توجهى نكنند، اما دانش آموزان ما، 
شناسنامه ى كتاب را هم مى خوانند. حّتى خيلى از آن ها خالصه ى  
كتاب هايى را كه خوانده اند، از حفظ تعريف مى كنند كه براى خود 

من خيلى جالب است.
كتابخانه و كتاب خوانى براى روستا چه فايده هايى داشته 

است؟
يكى از مهم ترين فايده هاى كتابخانه اين بود كه در كنارش توانستم 
برخى از خانواده هايى كه اجازه ى مدرسه رفتن به فرزندانشان را 
نمى دادند، راضى كنم تا به مدرسه بروند و درسشان را ادامه بدهند. 

  عبدالقادر بلوچ، مروج و كتابدار

  بچه هايي كه كتاب ميخوانند مي دانند كه دنيا بايد از زباله پاك شود



با تالش زياد، مدرسه متوسطه اول روستا هم در حال راه اندازى 
مى دانند  را  محيط زيست  قدر  حاال  بچه ها  اين،  به غيراز  است. 
براى  هم  برنامه هايى  ما  حّتى  نمى ريزند.  زمين  روى  زباله اى  و 
پاك سازى طبيعت در روستا داريم. قبالً برخى از بچه ها آگاهى 
زيادى درباره ى حيوانات نداشتند و گاهى بازيگوشى  مى كردند و 
به گنجشك ها يا پرندگان ديگر، آسيب مى زدند. ولى اآلن ديگر 
حسابى هواى گنجشك ها را دارند و حّتى برايشان دانه مى ريزند. 
كتاب باعث شده كه بچه ها صرفه جويى را ياد بگيرند و اسراف 
نكنند. خيلى از بچه ها اعتماد به نفسشان بيش تر از قبل شده و 
متن هاى زيبا براى مجله ها و روزنامه ها مى نويسند كه بسيارى از 
آن ها چاپ شده است. آن قدر كتابخانه و فعاليت هاى آن تأثير 
مثبت داشته كه روستاى وشنام ُدرى را در سيستان و بلوچستان 
به اسم روستاى كتاب مى شناسند. حّتى گردشگران هم براى ديدن 

روستا و كتابخانه به منطقه ى ما مى آيند.
كتابخانه  در  ديگرى  چه  كارهاى  كتاب خوانى  به غيراز 

انجام مى شود؟
ولى  هستند،  زياد  مى شود  انجام  كتابخانه  در  كه  كارهايى 
به طوركلى، ما كالس و كارگاه نقاشى، هنر، فلسفه، خالقيت تصويرى 
و بحث و گفت و گو با نويسندگان كودك و نوجوان را داريم. از وقتى 
كرونا آمد، بچه ها گروه بندى شدند تا سالمتى شان به خطر نيفتد. 

كرونا با همه ى بدى هايش، يك خوبى هم داشت، آن 
هم اينكه مى توانيم با تماس تصويرى و به شكل 

برخط (آنالين)، با مربيان و 
نويسندگان كتاب هاى 

كودك و نوجوان در 

ارتباط باشيم. كتابخانه ى ما تركيبى از بازى و كتاب خوانى است، 
يعنى در كنار كتاب خواندن، بازى هاى بومى و محلى هم انجام 
مى دهيم. بچه ها در هر سنى كه باشند، اجازه دارند خودشان از 
قفسه هاى كتابخانه كتاب بردارند. حّتى در مورد محتواى كتاب هم 
سؤال مى كنند و از مناسب بودن آن براى سنشان مطمئن مى شوند.

كتاب  است  مهم  چرا  كه  بگوييد  ايران  بچه هاى  به 
بخوانند؟

كتاب، انسان ساز است و وقتى ما انسانيت را بياموزيم، مى  توانيم از 
حق خودمان دفاع كنيم. آدم هايى كه كتاب مى خوانند، حرفى براى 
گفتن دارند و اگر چيزهايى كه در كتاب مى خوانند در زندگى خود 

به كار ببرند، ديگر سرشان كاله نمى رود.

خوب است بدانيد كه...
روستاى وشنام درى، در هفدهمين جشنواره روستاهاى دوستدار 
كتاب از بين 2 هزار و پنجاه روستاى شركت كننده، برگزيده شده 

است.
آقاى بلوچ هم به دليل كارهاى داوطلبانه و خوبى كه انجام داده، آقاى بلوچ هم به دليل كارهاى داوطلبانه و خوبى كه انجام داده، 
در ششمين دوره ى جشنواره انتخاب مروجين برتر كشور، نامزد 

شده است.
چند نفر از دانش آموزان اين روستا در سال گذشته، به عنوان چند نفر از دانش آموزان اين روستا در سال گذشته، به عنوان 
برگزيدگان پويش كتاب خوانى استان سيستان و بلوچستان تقدير 

شدند.
اگر دوست داريد در مورد فعاليت هاى اين كتابخانه بيش تر 

بدانيد يا كتاب اهدا كنيد، حتماً به سايت  آن سرى بزنيد:
www.vashnamdorrilibrary.ir

  هميشه دلم مى خواست در روستاى ما كتابخانه اى باشد 

https://www.roshdmag.ir/u/2i3

بياييد  با بچه هاى كتابخانه بيش تر 
آشنا شويم.

مهر ١٤٠٠
١ 14



نويسنده: پل فاليشمن
تصويرگر: باگرام ايباتولين

نشر: پرتقال

نويسنده و تصويرگر:
شل سيلور استاين

مترجم: حميد احمدى
نشر: كانون پرورش فكرى كودكان 

و  نوجوانان

قوطى كبريت خاطرات

الفكاديو شيرى كه جواب 
گلوله را با گلوله داد

به خاطره هايت فكر كن! چه رنگى اند؟ چه مزه اى مى دهند؟ فكر مى كنى 
توى يك قوطى كبريت جا بشوند؟

 دخترك در اتاق بزرگ و عجيب پدربزرگ، جعبه اى پر از قوطى كبريت 
سكه ى  يك  كوچك،  زغال  تكه اى  زيتون،  هسته ى  يك  مى كند.  پيدا 
درخشان! چيزهاى كوچكى توى قوطى ها هستند كه با خودشان رازهاى 
بزرگ دارند. كتاب را كه بخوانيم پدربزرگ برايمان تعريف مى كند. 
آن وقت هر صفحه مانند صحنه ى يك فيلم پيش چشم مان زنده مى شود. 

فيلمى درباره ى روزهاى سخت، مهاجرت و اميد!  

شكارچى رفته بود شير شكار كند. بنگ بنگ. شيرها هم مى افتادند و 
مى مردند. اّما يك شير جوان كار ديگرى كرد! به جاى مردن تفنگ 
شكارچى را برداشت و خودش تيرانداز شد. آن هم بهترين تير انداز دنيا. 
شير مشهور شد. اسمش را عوض كرد و گذاشت الفكاديو. كت و شلوار 
پشمى گران قيمت پوشيد و عاشق باسلوق شد. شايد آواز باسلوقى اش را 

شنيده باشى چون هنوز هم طرفدار دارد! 
همان موقع ها بود كه با عمو شلبى دوست شد. (همان شل سيلوراستاينى 
كه كتاب نخوان ترين بچه ها هم بعد از خواندن داستان هايش با تعجب به 
خودشان مى گويند چطور كتابى تا اين اندازه بامزه،  جالب  و عجيب و خيلى 
خيلى باحال نخوانده بودم؟ واقعاً چطور؟؟؟) بله آن ها حّتى به هم نامه 

مى نوشتند اّما ... اّما الفكاديو جايى ته دلش هنوز شير بود. 
شيرى كه حاال نه ديگر درست و حسابى شير بود نه درست و حسابى 

آدم...
 هيچ كس تا آن وقت چنين چيزى نديده بود تو خودت شيِر انسانى 

ديده اى؟ منظورم يك انسان  شيرى است! 
 مى دانم مى دانم خيلى شيرتوانسان شد!

 اّما هر چه بود و هر چه شد الفكاديو كه پنجاه و هشت سال پيش نوشته 
شده هنوز هم از محبوب ترين كتاب هاى بچه ها و بزرگ ترهاست. كتابى 

كه هيچ وقت آن را فراموش نمى كنيد قول مى دهم.
 راستى تصويرهاى كتاب خيلى خيلى خوب هستند و همه را هم عمو شلبى 

خودش كشيده.

  هدى روحانى فر 

كتاب ها را از كجا   تهيه كنيم؟
اّول اّول، كتابفروشى شهر يا روستايتان. اگر كتاب شما را نداشتند هم مهم نيست. 
سفارش بدهيد تا برايتان بياورند. چراغ كتابفروشى هاى كوچك را روشن نگه 

داريد!
 دّوم كتابخانه.  در هر كتابخانه اى كه نزديك تان است عضو شويد. كتابخانه هاى 

كانون در روستاها هم هستند و مراكز سيار هم دارند.
سوم خريد پستي از ناشر يا خريد نسخه ى الكترونيكى

  عاطفه اسالم زا ده 

اين كتاب ها را كارشناسان 

واحد ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي 

مكتوب هم خوانده اند و آن ها را به شما 

پيشنهاد مي كنند.
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 بشقاب
 كاغذ رنگى

 مداد
 قيچى

 يك ليوان آب
 مايع ظرف شويى
 گوش پاك كن

چي الزم داريم؟

بازى با فرفره ها در همه جاى دنيا طرفداران زيادى دارد و همين هم باعث شده كه انواع 
مختلفى از فرفره ها در دنيا ساخته شود. فرفره هاى معمولى با استفاده از نيروى انگشتان شما 
مى چرخند. فرفره هايى هم وجود دارند كه با نيروى باد و يا حّتى با استفاده از نيروى برق 
باطرى مى چرخند، اّما امروز قصد داريم با هم فرفره اى عجيب بسازيم كه با نيروى عجيب 

و نامرئى آب مى چرخد!

  محمد عليزاده (آقاى آزمايش)   عكاس:  محمدرضا شيخ زاده نوش آبادى

مراحل آزمايش:

پاسخ سرگرمي

1 روى كاغذ يك مارپيچ شبيه شكل (1) بكشيد و با 
استفاده از قيچى با دقت طرح را از كاغذ جدا كنيد.

2 داخل بشقاب مقدارى آب بريزيد تا كف بشقاب پر 
از آب شود.

3 مارپيچ كاغذى را به آرامى در وسط بشقاب روى آب قرار 
دهيد.

4 سرگوش پاك كن را به مقدارى مايع ظرف شويى آغشته 
كنيد .

1

2
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صندوق سؤاالت:

پاسخ سرگرمي

در اين فيلم كوتاه شيوه ى اجراى آزمايش فرفره آبى را با هم مى بينيم، براى مشاهده ي اين فيلم،
 QR Code Reader يا QR Code Scanner استفاده كنيد.را با گوشى هاى هوشمند بخوانيد براى اين كار مى توانيد از يك نرم افزار رايگان مانند

مى توانيد از نشانى اينترنتى كوتاه شده آن استفاده كنيد يا كد تصويرى (QR-Code) كنار فيلم 

https://www.roshdmag.ir/u/2iy

- به نظر شــما چه نيرويى باعــث چرخش فرفره ي 
مارپيچ روى آب مى شود؟

- اگــر در اين آزمايش به جــاى آب از روغن مايع 
اســتفاده كنيم، آيا باز هم فرفره ى شــما شروع به 

چرخيدن مى كند؟ (آزمايش كنيد.)

5 گوش پاك كن آغشته به مايع ظرف شويى را به آرامى و 
براى يك ثانيه در مركز مارپيچ روى آب قرار دهيد.

6 با دقت به چرخش مارپيچ روى آب نگاه كنيد و درباره ى 
سؤاالت زير تحقيق كنيد.

5

6
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 بهنوش خرم روز

  دانشمندان مى گويند هوش را مى شود پرورش داد اّما چطور؟
امســال مى خواهيم درباره ى يك موضوع جالب و هيجان انگيــز و البّته به درد بخور با هم حرف بزنيم. 
درباره ى جديدترين روش هاى يادگيرى كه در دانشگاه هاى بزرگ دنيا آموزش داده مى شوند. شيوه هايى 

كه براي همه قابل استفاده هستند بخصوص شما كه در سن مدرسه هستيد.

هوش آدم ها ثابت است يا مى توان آن را باال برد؟
 حتماً تا حاال شنيده اى كه مى گويند فالني آدم باهوشي است يا فالني كم هوش است؟ خيلى ها فكر مى كنند 
هوش و توانايى ثابت است و ما با اندازه ى ثابتى از هوش يا توانايي به دنيا آمده ايم و با همان هم زندگى 
مى كنيم. اين آدم ها همان هايى هستند كه تست هوش مى گيرند و يك عمر در موفقيت ها يا شكست هايشان 
دائم به همان نمره ضريب هوشى اشاره مى كنند. آن ها همان افرادى هستند كه فكر مى كنند براي خواندن 
رياضي آفريده نشده اند يا استعداد ادبيات ندارند. اگر مثًال يك بار دويده اند و نفسشان گرفته باور مى كنند 
اصالً براى دويدن به دنيا نيامده اند و دويدن در توانشان نيست. حّتى ممكن است نتيجه بگيرند كه بهتر 
است دور فّعاليت هاى بدنى را خط بكشند، چون مثًال نفسشان براى ورزش كم مى آيد يا در فّعاليت بدنى 

قوى نيستند.
اّما دسته ى دوم، افرادى هستند كه مى دانند هر توانايى از جمله هوش را مى توان با تالش و وقت گذاشتن 
بيش تر و با كمك روش هاى يادگيري صحيح و متناسب مى توان بهتر كرد. آن ها كسانى هستند كه وقتى 
نمره ى بدى مى گيرند، از معلم و اطرافيان كمك مى گيرند، زمان طوالني تري براي كارشان وقت مي گذارند. 
تالش مى كنند، خودشان را با كسى مقايسه نمى كنند و سعى مى كنند عملكردشان را روز به روز و هفته  به  

هفته باالتر ببرند.

  تصويرگر: مجيد صالحى
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خب، كدام دسته درست مى گويند؟
تحقيقات علمى مى گويند دسته ى دّوم، افراد موفق ترى هستند. نكته ى جالب اينجاست كه همه چيز به مدل 
فكر كردن خودمان بستگى دارد؛ يعنى اگر همين االن با خواندن اين متن فهميدى كه همه ى توانايى ها قابل 
ارتقا هستند، هوش ثابت نيست و مى توانى با تالش توانايى هايت را بهبود بدهى و از همين االن شروع كنى 

مدل فكرت را تغيير بدهى، نتيجه ى آن را كم كم در موفقيت هاى بيش تر و بيش تر خواهى ديد.

چطور مدل فكرمان را تغيير بدهيم؟
 اگر از دســته ى اّول و اهالى باور به ثابت بودن هوش و توانايى ها بودى، بايد به خودت زمان بدهى، هر 
وقت فكر كردى «نه! فايده ندارد» مچ خودت و ذهنت را بگيرى، هر جا موفق نشدى، ترسيدى، ترديد 
پيدا كردى، يادت بيايد كه هوش و توانايى ها قابل ارتقا هستند و اين به باور خودت بستگى دارد. دست 
از تالش نكش، وقت زيادتري به مهارتى كه دارى ياد مى گيرى اختصاص بده، تمرين كن، از متخصص ها 

و آموزگارها كمك بگير و عملكرد خودت را هر هفته با هفته 
قبل مقايسه كن.

در شــماره هاى بعد در همين صفحه (مهارت هاي زندگي) 
بيش تر از اين تغيير خواهيم نوشت.

هوش يك عدد ثابت نيست. 
هوش به كمك تمرين و يادگيري 

مى تواند تقويت شود.
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به قيف هايى كه در عكس هســتند بادقت نگاه كنيد. اگر قيف نداريد، ايرادى ندارد. 
مى توانيد از حلقه هاى رنگى استفاده كنيد، ولى اگر حلقه هم نداريد، هيچ مشكلى نيست. 
تنها كافى است اين دايره ها را با گچ يا ماژيك روى زمين رسم كنيد. شما مى توانيد در 

حياط مدرسه، پاركينگ خانه يا حّتى روى فرش خانه تان اين شكل را درست كنيد.

با هم از شكل ها كمك مى گيريم
در اين بازى بايد از تمام سرعت خود استفاده كنيد. طورى بپريد كه دو پاى شما كنار 
قيف هاى نارنجى باشــند و كف دست شما هم كنار قيف آبى قرار بگيرد. (خب. حتمًا 

مى گوييد راحت بود! اّما بايد كار را تا آخر ادامه بدهيد!)
حــاال بدون اين كه حركت اضافى كنيد، پرش بعدى را به همين شــكل انجام دهيد. 
به طورى كه باز هم پاهايتان كنار قيف هاى نارنجى باشند و دست شما در كنار قيف آبى.

حتماً مى گوييد كار سخت شد! شايد هم ُغرُغر كنيد كه چرا جاى قيف هاى رنگى عوض 
شده اند؟

خوب! پريدن به باال و جلو را همه ما بلديم؛ اّما وقتى مى گويند: بايد پريدن شما به صورت 
جفت باشد و پاهايتان موقع پريدن از هم باز نشود، اتّفاقاً اينجاست كه بازى هيجان انگيز 

مى شود.
*نكته مهم كار اين است كه قيف ها نزديك به هم باشند. به طورى كه بتوانيد به راحتى 

در پرش، پايتان را داخل آن ها بگذاريد.
در اين تمرين هم دو پاى شما دقيقاً بايد كنار قيف ها قرار بگيرد و بيرون نزند. به همين 

خاطر به جز توان پريدن، بايد دقت كافى داشته باشيد و تعادلتان به هم نخورد.
در پــرش به جلو، هم زمان بايد به جلو برويــد، باز هم پاهايتان از دايره بيرون نيايد و 

 مهدى زارعى  تصويرگر: سام سلماسى

 دوست داريد بدانيد قهرمانان بزرگ ورزشى وقتى هم سن وسال شما بودند، چه تمرين ها يا 
چه بازى هايى انجام مى دادند؟ حّتى اگر به قهرمان ها و تمرين هايشان عالقه نداريد باز هم اين 
صفحه را ببينيد. چرا؟ چون امروز مى خواهيم تمرينى انجام دهيم كه غير از بدن، روى ذهن 
ما هم تأثير مى گذارد و خيلى خيلى كمك مى كند ياد بگيريم چند كار را هم زمان انجام بدهيم.
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هم زمان بتوانيد جاى پاها و دست ها را عوض كنيد و در نقطه هاى موردنظر فرود آوريد.
مى دانم اين كار كمى دشــوار اســت؛ اّما اگر چند بار اين كار را بكنيد، برايتان راحت مى شود. چون جاى قيف ها را 

مى دانيد و آمادگى جابه جا كردن دست ها و پاهايتان را داريد.

مسابقه ى قهرمانى
يك پيشنهاد

 دايره ها را در دو رديف جداگانه بكشيد. حاال با هم مسابقه بدهيد. با هم شروع كنيد. چه كسى زودتر مسير را تمام 
مى كند؟

 (يادتان باشد در اين كار، فقط سرعت مهم نيست، بلكه بايد حركات را درست انجام دهيد. اگر كسى 2 يا 3 خطا 
انجام داد، بازنده است.)

 مى توانيد نوبتى اين كار را بكنيد؛ اّما بايد با زمان سنج ساعت يا موبايل، زمان ها را بادقت اندازه بگيريد تا هر كس، 
در زمان كمترى كار را تمام كرد، برنده باشد.

 شكل جذاب تر كار اين است كه نفر دوم، پشت سر نفر اّول، كار خودش را شروع كند. اگر او به نفر اّول نرسيد، 
اّولى برنده است و اگر به نفر اّول رسيد، نفر دوم برنده شده است.

هرچقدر توانايى تان بيش تر شد، مى توانيد تعداد رديف ها را بيش تر كنيد. همين تمرين ساده خيلى خيلى به شما كمك 
مى كند كه در ورزش، درس و زندگى بتوانيد روى چند كار تمركز كنيد و همه را به خوبى انجام بدهيد.

باورتان مى شود كه خيلى از ورزشكاران بزرگ دنيا، تمرينات ورزشى خود را با همين كار ساده آغاز كرده اند؟
شايد شما هم روزى قهرمان بزرگى شديد. البته اّول اين تمرين را انجام دهيد. خيلى هم زياد!
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 نرگس جاجرودى  نرگس جاجرودى  تصويرگر:  مهديه صفائى نيا نرگس جاجرودى  تصويرگر:  مهديه صفائى نيا

 ما مهندسيم!
اسم شهر ما «كندو» است. كندو از خانه ها و اتاق هاى زيادي كه به هم چسبيده اند درست 
شــده. همه ي ساختمان هاي ما از موم درست مي شود. ما خودمان موم را مي سازيم و 

گرده ى گل ها را در اين اتاقك ها جمع مى كنيم.

 ما شلوغي را دوست داريم
خانه ي ما بسيار پر جمعيت است، چون ما حشرات اجتماعي هستيم و در هر كندو حدود 

شصت هزار زنبور زندگي مي كنند. 

اگر فكر مى كنيدكار ما فقط نيش زدن اســت و كار شما هم ترسيدن و پا به فرار 
گذاشتن، سخت در اشتباه هستيد. ما فقط وقتى احساس كنيم كسى قصد آسيب 
رساندن به ما، خانه و دوستانمان را دارد با يك نيش جانانه جوابش را مى دهيم، اّما 
ما جزو مفيدترين حشرات براى انسان ها هستيم. در زندگى ما رمز و رازهاى زيادى 

وجود دارد كه شايد بهتر باشد كمى از آن را بدانيد تا كمتر از ما بترسيد.

 ما وظيفه ي خودمان را مي شناسيم
در كندوى ما كار زياد است و هركسى وظيفه اى دارد. ملكه كارش فقط تخم گزارى 
و نظارت بركار زنبورهاى كارگر اســت. يك ملكه در روز دو هزار تخم مى گذارد. 
زنبورهاى كارگر كه عسل و موم موردنياز كندو را تأمين مى كنند و تعدادشان خيلى 
زياد است. زنبورهاى پرستار كه از بچه ها نگهدارى مى كنند و زنبورهاى نگهبان كه 

وظيفه شان محافظت از كندو است.

 ما باهوشيم
اگر زنبورغريبه اى وارد كندو شــود، ما در يك نگاه او را مي شناسيم و از كندويمان 
بيرونش مى كنيم. ما حّتي مي توانيم صورت شما را هم تا حدودى به ذهن بسپاريم. 

پس اگر ما را اذيت كنيد بايد بدانيد هيچ وقت از نيش ما در امان نخواهيد بود.

 نرگس جاجرودى  تصويرگر: مهديه صفائى نيا
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 ما براي تمام دنيا مفيد هستيم
 ما از مفيدترين موجودات زمين هســتيم. اگر ما نباشــيم زندگي روي زمين به خطر 
مي افتد، چون نقش خيلي مهمي در گرده افشانى گياهان داريم. ما غذايى توليد مى كنيم 
كه هرگز فاسد نمى شود. از زهر ما داروهايى براي درمان بعضى از بيمارى ها مثل ام اس 

و روماتيسم هم ساخته مي شود!

 ما زبان اشاره بلديم!
ما با هم كار مي كنيم و جاي گل ها را به هم خبر مى دهيم. مى دانيد چطور؟ با حركات 

بدن و بال و شاخك هايمان. ما زبان اشاره بلديم!

 ما خستگى ناپذير هستيم!
براى پر كردن كيسه اى كه در آن گرده ي گل را جمع مي كنيم، بايد حداقل روى 100 تا 
500 گل بنشينيم، اّما عسل خيلي خيلي سخت به دست مي آيد. در فصل گرما كه طول 
عمر ما فقط سه تا چهار هفته است، هر كدام از ما فقط به اندازه ى يك قطره عسل توليد 
مى كند .اّما در فصل سرما چون زمان استراحت مان است  تا شش ماه هم زندگى مى كنيم. 

ما براى توليد نيم كيلو عسل مسافتى حدود سه بار دور كره زمين را طى مى كنيم.

 ما خيلي تميز هستيم
ما هرگز در داخل كندو مدفوع نمى كنيم حّتى اگر يك ماه يا بيش تر نتوانيم از كندو خارج 
شويم. ساختمان بدن ما طوري است كه فقط در طول پرواز قادر به دفع مدفوع هستيم. 

به همين دليل كندوي ما بسيار تميز است.

 چشم هاي من
من پنج چشم دارم. دوتاى آن  چشم مركب است و در دو طرف سرم قرار دارد و سه 
تا هم چشم ساده كه در وسط پيشانى ام است، اّما بااين حال بينايى  خيلى ضعيفى دارم. 
ولى در عوض حس بوياييم خيلى قوى است، طوري كه از چند قدمى مى توانم بفهمم كه 

يك گل گرده دارد يا نه.
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مطمئنم دسِت كم يك بار كلمه ى شبه جزيره را شنيده ايد. شبه جزيره يعنى 
بخشــى از خاكى گســترده كه در ميان دريا قرار دارد و يك گوشه اش 
چسبيده به خشكى و سه گوشــه ى ديگرش در ميان دريا باشد؛ درست 

برعكس تعريف خليج.
ميانكاله در اصل يك شــبه جزيره است كه همســايه ى خليج گرگان و 
در جنوب شــرقى درياى خزر است. دماغه يا شبه جزيره ى ميانكاله يك 
منطقه ى حفاظت شده ى طبيعى است كه خيلى جاها را از جمله آشوراده، 
قزل مهدى و تاالب ميانكاله را در ميان خود گرفته است. اين تاالب زيبا 

12 كيلومتر با شهرستان بهشهر فاصله دارد.

  شهريار الوندى  تصويرگر: سام سلماسى

كمربندهايتان را ببنديد و نقشه را باز كنيد. مى خواهيم با هم به سفرى 
شگفت انگيز برويم. درست در گوشه ى پايينِى سمت راست درياى خزر، 
يك تاالب زيباست كه زيبايى اش اصالً توى نقشه به چشم نمى آيد.  بايد 

آنجا را از نزديك ببينيم؛ تاالب ميانكاله.

پليكان خاكستري
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چه چيزهايى با خودمان برداريم؟
اگر مى خواهيد پرنده ها را از نزديك تر ببينيد از بابا و مامان بخواهيد برايتان 
چكمه بياورند و دوربين دوچشــمى قوى تا بتوانيــد بدون  آن كه مزاحم 

پرندگان بشويد، آن ها را خوب تماشا كنيد.
دوربين عكاسى، بهترين وسيله براى ثبت خاطرات شماست.

لباس مناسب.
اگر اهل چادر زدن باشيد، در ساحل زاغمرز مى توانيد تجربه ى شب هاى 

پرستاره را به تجربه هاى ديگرتان اضافه كنيد.
كيسه ى زباله: اين را اصًال فراموش نكنيد! هر زباله اى كه در طبيعت رها 

مى كنيم، احتماالً باعث مرگ يك جاندار مى شود.
چه چيزهايى تاالب ميانكاله را تهديد مى كنند؟

آدميزاد
ما. بله درست خوانديد. بزرگ ترين تهديد طبيعت، ما آدم ها هستيم. چون 
هميشه آن قدر خودخواهيم كه همه چيز را براى خود مى خواهيم. چند نمونه 

از اين خودخواهى ها را برايتان نام مى برم.
جاده سازى ، شكار بى رويه ى پرندگان و صيد ماهى ها، حاشيه نشينى و ساخت 
آپارتمان در نزديكى تاالب و آب بندان ها و پرورش ماهى (كه باعث كمبود 
آب و خشكى ميانكاله شده)  روشن كردِن آتش، فاضالب هاى شهرى و 
صنعتى و خشك سالى كه نتيجه ى بى فكرى و بى توجهى ما به طبيعت است، 

ميانكاله را تهديد مى كند.

آزوال
اين گياه كه براي بهبود محصول شاليزارهاي برنج از فيليپين به ايران 
آورده شد، باعث خشكى تاالب انزلى شد. آزوال يعنى در «خشكى 
مردن». اين گياه به ســرعت روى ســطح آب تكثير مى شود و 
در زمان كوتاهى همه ى آب را فرامى گيرد. ماهى ها و جانواران 
آبزى از نور محروم مى شوند و اكسيژن تبديل به دى اكسيدكربن 

مى شود و به همين راحتى زندگى شان به خطر مى افتد.

سم هاى شيميايى
سال گذشته تعداد زيادى از پرندگان مهاجر را سم هاى شيميايى تلف كرد. 

سمى به نام بوتوليسم كه آدم هاى بى رحم در تاالب ريخته بودند.

خب حاال وقتش رسيده كه شما هم دست به كار بشويد و تجربه تان را از 
ديدن ميانكاله با ما به اشتراك بگذاريد. عكس هايتان را از تاالب ميانكاله 

براى ما بفرستيد. قول مى دهيم بهترين عكس ها را همين جا چاپ كنيم.

ت.

ه اس
ت داد

ش را از دس
فالمينگويي كه به خاطر شرايط محيطي جان

روباه ايراني

پليكان خاكستري

چنگر نوك سرخ
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 ندا نورمحمدي  عكس: اعظم الريجانى

1  يك مقوا به اندازه ي 40×50، چهار مقواي 10×30، چهار 

مقواي 10×20 را برش زده و سه مقواي 10×50 را برش زده و 
آن ها را با كاغذ كادو كامالً مي پوشانيم.

اين مقواها را از كارتن هاى خالى بى استفاده قيچى كنيد.

شانزدهم مهر روز جهاني كودك است. به نظرم وقت آن رسيده كه به خودت يك هديه بدهي. 
حاال كه اين روز همزمان با شروع مدارس است. اين هديه مي تواند يك نظم دهنده باشد. مي تواني 
آن را با وسايلي بسازي كه بنظر مي آيد قابل استفاده نيستند و بايد آن ها را دور ريخت. به دور و 
برت نگاه كن بنظر تو از چه وســايلي مي شود استفاده كرد؟ مي داني با اين كاَرت هم به خودت 

هديه داده اي هم به كره ي زمين!  

چي الزم داريم؟
 مقوا

 چند تا جعبه يا قوطي به اندازه هايي كه 
دوست داريد

 چسب
 قيچى يا تيغ موكت برى
 ظرف هاي يكبار مصرف

 كاغذ كادو

چطور بسازيم
كاغذ  با  مي خواهيد  هرطور  را  مقواهايتان  حاال   2
كادوها بپوشانيد. مثًال ما اينجا نقاشي هاي بامزه براى روي 

جعبه ها استفاده  كرده ايم.

12
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40 در 50 سانتى متر

10 در 10 سانتى متر

20 در 10 سانتى متر

تر
ى م

انت
س

 1
0 

در
 5

0

يك عدد

چهار عدد

چهار عدد

سه عدد

هم  به  را  مقواها  همه  مانند شكل   3
مي چسبانيم. تا چهارچوب قفسه ى ما آماده 
شود. جعبه ها را هر طور كه دوست داريم داخل 

آن قرار مي دهيم.

3

4

4 خب كار تمام است. وقت آن رسيده 
كه همه خرده ريزه هايتان را داخل نظم دهنده 

قرار دهيد.
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رنگ روغن
رنگ روغن تركيبى از دانه هاى رنگى و روغن اســت. ضخامت رنگ روى بوم نقاشى زياد 

است. طول مى كشد تا خشك شود. قلم موها بايد با نفت سفيد يا تينر روغنى تميز شوند. 

آكريليك
آكريليك هم مانند گواش با آب مخلوط مى شــود، ولى ضخامت زيادى را مى تواند روى 
مقوا يا بوم ايجاد كند. رنگ آكريليك درخشان تر از گواش و رنگ روغن است. خيلى سريع 
خشك مى شود. دقت كنيد كه بالفاصله پس از نقاشى قلم موها را با آب بشوييد، چون اگر 

رنگ روى قلم مو خشك شود، آن را خراب مى كند.

 رويا صادقى  تصويرگر: مهديه صفائى نيا

اميررضا نقاشى را روى كاغذى سفيد كشيده و سپس 
دورش را قيچــى كــرده و آن را روى مقــواى رنگى 
چسبانده است. شما هم حتماً اين روش را امتحان كنيد.

 هســتى موضوعى كه همه ى ما با آن درگير بوديم را 
براى نقاشى اش انتخاب كرده؛ يعنى كرونا و آن را خيلي 

خوب كشيده است.

دينا نقاشــى اش را روى كاغذ كشــيده، بعد تّكه هايى 
از پارچــه ى گل دار و نمد را بريــده و به جاى لباس و 
روســرى خانمى كه از خيابان رد مى شــود، چسبانده 
است. از چشم هاى برجسته ى مخصوص كاردستى هم 

در نقاشى اش استفاده كرده است.

ريحانه در آسمان نقاشى اش از نقش باران و در زمين 
از نقش چهارخانه استفاده كرده است. استفاده از نقش ها 

نقاشى را قشنگ تر مى كند.

ستايش هم  فكر قشــنگى كرده. به جاى اينكه پشت 
دوچرخــه را خالى بگــذارد، آن را تبديل به تكه هاى 

رنگارنگ كرده است.

نقاشى

هستى صبوريان 12 ساله از خراسان رضوى شهرستان ريحانه غفاريان پور 12 ساله از قم
فريمان

اميررضا غميلويى 11 ساله از تهرانستايش بهرامى 11 ساله از خلخالدينا محمد پور 12ساله از ساوه

 شما هم مى توانيد راجع  به اين موضوع نقاشى بكشيد و براى ما ارسال كنيد.

جالب است بدانيد كه (معرفى دو وسيله براى نقاشى) 

دوستى با رنگ ها
https://www.roshdmag.ir/u/2i4
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از اين كه براي صفحه ي خودتان در مجله ي خودتان داستان، شعر و نقاشي ارسال مي كنيد، خوشحاليم. امسال هم مثل سال هاي گذشته منتظر نامه هاي 
قشنگتان هستيم. كارشناسان ما آماده پاسخگويي به نامه هاي شما هستند پس باز هم دست به كار بشويد و آثار زيبايتان را برايمان ارسال كنيد. 
داستاني كه مي خوانيد را يكي از دوستانتان سال گذشته برايمان ارسال كرده است. آن را بخوانيد و لذت ببريد. مي توانيد نظر خودتان را نيز درباره ي 

داستان زير بنويسيد و برايمان ارسال كنيد: 

نشانى ما:  تهران 
صندوق پستى: 15875-6567 
مركز بررسى آثار مجلّه هاي رشد

barresiasar@roshdmag.ir:رايانامه

قرار بود به يك اردوي فضايي برويم. زماني كه به محل پرتاب سفينه رسيدم، 
ديدم كه همه ي بچه ها در حال آماده شــدن هستند و لباس هاي مخصوص 
فضانوردي را پوشيده اند. همه خوشحال بودند. من هم از خوشحالي در پوست 
خود نمي گنجيدم. از اين كه چند دقيقه ي ديگر در فضا هستم، احساس شادي 
مي كردم. در اين هنگام مســئول سفينه كه ما به او مهندس مي گوييم، گفت: 
«بچه ها سوار شويد.» ما همگي سوار سفينه شديم. سفينه پريد و به آسمان رفت. 
از ميان ستاره هاي زيبا گذشتيم. سفر واقعاً تماشايي بود. تصميم داشتيم به كره ي 
ماه برويم. سطح كره ي ماه حفره زياد داشت و شبيه پنير بود. روي كره ي ماه 
پياده شديم. مشغول نگاه كردن به اطراف بودم كه ديدم از پشت پستي بلندي 
سطح ماه شاخك هايي در حال تكان خوردن هستند. وقتي دقت كردم متوجه 

شدم جانداري با شاخك هاي بلند و چشماني از حدقه بيرون كه روي كره ي ماه 
ساكن بود، ما را تماشا مي كند. او دويد و به داخل يكي از سوراخ ها رفت. بعد 
چند آدم فضايي ديگر از سوراخ بيرون آمدند. يكي از آن ها كه زبان زميني ها 
را مي دانست جلو آمد و با من صحبت كرد. بعد فهميدم كه او خانم معلمشان 
و آن سوراخ هم مدرسه شان است.  او به من گفت: «مي توانيم يك اردو براي 
بچه هاي فضايي به زمين بگذاريم؟» من گفتم: «اگر مهندس اجازه بدهد» خانم 
معلم فضايي با آقاي مهندس صحبت كرد و قرار شد موقع برگشتن به زمين 
آدم فضايي هاي كوچك با خانم معلمشان هم بيايند. آن ها ته سفينه ي فضايي 
ســوار شدند و با ما به زمين آمدند. وقتي به زمين رسيديم، سفينه در ميدان 
شهر به زمين نشست. آدم فضايي ها از سفينه پياده شدند. آن ها مي خواستند با 
آدم هاي زميني دوســت بشوند اما اخالق آن ها را نمي شناختند.آدم زميني ها 
از ديدن آدم هاي عجيب و غريب خيلي ترســيدند. همه جيغ كشيدند و فرار 
كردند. ماشــين ها تصادف كردند. من دويدم وســط ميدان و به مردم گفتم: 
«نترســيد. آدم فضايي ها هم مثل آدم زميني ها هستند.» دختربچه اي از يك 
ماشين پياده شد و به طرف سفينه آمد. توي دستش يك كتاب بود كه روي 
جلدش عكس آدم فضايي داشت. او با آدم فضايي ها دوست شد و بعد بچه هاي 
ديگر كه ديدند آدم فضايي ها هم مثل ما هستند، جلو آمدند و با آن ها دوست 
شدند. بعد خانم معلم گفت: «حاال كه زمين را ديديد، ديگر بايد برگرديم، پدر و 
مادرهايتان نگران مي شوند.» آقاي مهندس اجازه داد كه آن ها با سفينه به فضا 
برگردند. همگي سوار سفينه شدند و سفينه از زمين بلند شد. آن ها از توي سفينه 
براي ما دست تكان دادند و ما هم براي آن ها. سفينه دور شد و به فضا رفت. 

زهرا سليماني كالس ششم از دبستان شهداي 2 ازنا و مالير      

داستان

آدم فضايي ها و آدم زميني ها

 معصومه خيرآبادى
دوستان مجله رشد دانش آموز سالم
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تصويرگر: مهدى صادقى  احمد اكبرپور 

روز خواســتگارى، خانواده ى داماد براى خانواده ى عروس يك دســته 
درخت با خودشان بردند.

تيروسه  خانم با خجالت دسته ى درخت را گرفت و توى سد آب گذاشت.
بعد دو خانواده روى سنگ ها، دور هم نشستند و منتظر شدند كه عروس 

خانم چيتاال بياورد.
با اينكه بشكه هاى 220 ليترى چيتاال زياد هم سنگين نبود، ولى تيروسه 

به هن و هن افتاده بود، بس كه الغر و ظريف بود.
باالخره بعد از ده كولين كه به  حســاب آدميزادى مى شود دويست و 
پنجاه هزار دقيقه، پدر تيرازوس سكوت را شكست؛ اّما به جاى موضوع 
اصلى، از آب وهوا و بارش شــهاب ها و خطــر يخبندان حرف زد. پدر 
تيروسه هم كه مى خواست كم نياورد از خاموشى آتش فشان ها و كاهش 

دى اكسيد كربن گفت.
پدر تيرازوس گفت:«بله با اين وضع متأسفانه ما ده، بيست ميليون سال 

ديگر منقرض مى شويم.»
مادر تيروســه گفت:«وا! خدا نكند. توى مراسم خواستگارى كه حرف 

انقراض نمى زنند. بفرماييد فكتان را تقويت كنيد!»
خانواده ى داماد شــروع كردند به خوردن پسكيالن و فنكيالن، اجداد 
غولكى همين پسته ها و فندق هاى امروزى خودمان كه دارند منقرض 

مى شوند.
پدر تيروسه كه از سرعت خوردنشان وحشت زده شده بود، گفت: «عجب 
وضعى شده، تمام زمين را گشتم تا همين يك مشت پسكيالن و فنكيالن 

را پيدا كردم.» البته توى مشت او دويست تن از آن ها جا مى شد.

و ادامه داد: «با اين اشتها و كمبود غذا و زياد شدن جمعيت دايناسورها، 
بعيد مى دانم حّتى چهار، پنج ميليون سال زنده بمانيم.»

مادر تيرازوس گفت: «بله درســت مى فرماييد. ما كل زمين را سه دور 
زديم و توانستيم فقط همين دسته درخت را بچينيم. محيط زيست دارد 
نابود مى شود، بس كه دايناسورهاى درخت خوار... ببخشيد گياهخوار زياد 

شده اند.»
در اين لحظه خانواده ى تيروسه سكوت مى كنند. تيروسه هم رنگ به رنگ 
مى شود مثل سيتاكوسوروس آفتاب پرست و بعد ناگهان خشكش مى زند.
مادرش مى زند توى ســرش و مى گويد:«اى واى دخترم دچار شــوك 
عصبى شــد.» تيرازوس مى دود و يك بشــكه آب اقيانوس مى آورد و 
مى ريزند توى حلقش، اما حالش خوب نمى شود. مادرش خيلى سريع 
دسته درخت را مى گيرد زير سوراخ دماغ تيروسه و مى گويد:«دخترم 

گياه خوار است، با دو تا نفس از بوى اين ها حالش جا مى آيد.»
حاال تيرازوس مثل كوه آتش فشان از سرش دود درمى آيد. تيروسه كه 
تازه حالــش جا آمده، مى زند زير گريه:«خواهش مى كنم به فكر زمين 

باشيد! گوشت نخوريد!»
تيرازوس مى گويد: «شما هم به فكر زمين باشيد و درخت نخوريد!»

و بحثى دايناســورى بين دو خانواده درمى گيرد و خواســتگارى تبديل 
مى شود به نخواستگارى.

كم كم اقوام داماد و عروس با شــنيدن غرش ها به محل خواســتگارى 
مى آيند و جنگ جهانى صفرم دايناسورى شروع مى شود.

بله! درواقع اين طورى نسل دايناسورها منقرض مى شود، نه آن طور كه 
دانشمندان گفته اند.
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 فخرالدين على صفى/ (لطائف الطوائف)
 انتخاب و بازنويسي: مريم اسالمي 

 سعيده موسوي زاده

مردى پيش پزشك رفت و گفت: «دلم درد مى كند، من را درمان كن كه تحملم تمام شده.»
پزشك به مرد نگاهى كرد و پرسيد: «امروز چه خورده اى؟» 

مرد، ناالن جواب داد: «تا مى توانستم نان سوخته خوردم.» 
پزشك به دستيارش گفت: «داروى چشم را بياور تا در چشم اين مريض بريزم.»

مرد درحالى كه دلش را مى ماليد، گفت: «من مى گويم شكمم درد مى كند، تو مى خواهى در چشمم 
دارو بريزى؟ چشم من كه مشكلى ندارد.»

پزشك گفت: «اگر چشمت مشكلى نداشت نان سوخته نمى خوردى.»

شبم روز و روزم شب است
ناهارم شده شام، شامم ناهار

ميان وعده ها كمتر از بيست بار

خوراكم فقط بمب و نارنجك و بنگ بنگ
خودم گيج و منگ

اتاقم شده منفجر
شلوغ و پلوغ و به هم ريخته

سرم مثل آدم فضايى بزرگ
پر از جنگ بازى شده

كمى پوك و بى خاصيت
فضايى-مجازى شده

مهر ١٤٠٠
١31



 محمدمهدى رنجبر   با سپاس از معلم باتجربه: على والى

با 24 چوب كبريت، اين شكل را ساخته ايم. به نظر شما:
1) چطور پنج چوب كبريت را از اين 24 چوب كبريت برداريم، تا در اين تصوير 

فقط پنج مربع ببينيم؟ 
2)  چطور هشت چوب كبريت را از اين 24 چوب كبريت برداريم، تا در اين 

تصوير بازهم فقط پنج مربع ببينيم؟

يادتان باشد كه:
  وقتى چوب كبريت هاى خواسته شده را برداشتيد، ديگر نبايد هيچ چوب 

كبريت اضافه اى داشته باشيد كه ضلع مربعى را تشكيل ندهد.
  اگر حل كردن اين سرگرمى روى كاغذ سخت است، يك جعبه چوب كبريت 

تهيه كنيد و معما را به صورت عملى حل كنيد.
  يكى از پاسخ هاى صحيح در صفحه ى17 قرار داده شده است، اّما سعى كنيد 
قبل از ديدن پاسخ، خودتان هم  به يكى از پاسخ هاى صحيح برسيد و آن را با پاسخ 

درج شده مقايسه كنيد.

12 واژه يا عبارت داريم كه شش تاى آن ها با غلط اماليى نوشته شده اند 
اّما شش تاى ديگرشان درست هستند. 

مرحله ى  اول: شش كلمه اى را كه غلط نوشته شده خط بزنيد و امالى 
درست را كنارشان يادداشت كنيد. اگر هنوز با بعضى از اين كلمه ها آشنا 

نيستيد، اجازه داريد از بزرگ ترها كمك بگيريد.
مرحله  ى دوم: حاال همين شش كلمه درستى را كه يادداشت كرده ايد، 
طورى در خانه هاى جدول بگذاريد كه هر حرف الفبا در يك خانه باشد.
فلش هاى قرمز هم به شما مى گويند كه هر كلمه را از كدام خانه آغاز 

كنيد و به كدام سمت بنويسيد.
 خودتان بايد بفهميد كه كدام فلش براى كدام كلمه آمده است! به 

رقم هايى كه در بعضى خانه ها مى بينيد هم فعالً توجهى نكنيد!
مرحله ى سوم: وقتى جدول كامًال  پُرشد، به ترتيب حروف خانه هاى 
1 و 2 و 3 و... كنار هم بگذاريد تا «رمز جدول» پيدا شود. اگر اين رمز  
بى معنى شده است، حتماً يك جاى كارتان درست يا دقيق نبوده! پس با 
دقت بيش ترى مراحل قبلى را تكرار كنيد.  رمز جدول در صفحه ى 17 

آمده است اّما سعى كنيد خودتان آن را پيدا كنيد.

يك پيشنهاد عالى: هميشه سراغ كلمه هايى برويد كه فقط مى توانند يك 
جاى جدول  باشند! اين كلمه ها، يا تعداد حروف شان خاص است، يا بعضى 

از حروف شان قبًال در جدول لو رفته است.
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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و فناوري آموزشي

در اين شماره مي خوانيم: فاطمه شيرازي 

همه ى مواد غير از روغن را با هم قاتى كنيد 
و روى شعله ى ماليم بگذاريد و مدام به 
هم بزنيد. (اگر يك لحظه دست نگه داريد، 
موادتان گلوله مى شود.) تقريباً ده دقيقه اى 
طول مى كشد تا مواد مثل عكس تبديل به 
يك خمير بسيار لطيف شود. حاال روغن را 
اضافه كنيد و دوباره هم بزنيد. بعد شعله را 

خاموش كنيد.
 داخل استكان ها را چرب كنيد و مواد را 
در آن ها بريزيد. بگذاريد تا سرد شوند. با 
سروته كردن استكان ها باسلوق ها را بيرون 
نارگيل،  پودر  در  و  بزنيد  برش  بياوريد. 
پودرشكر يا آرد ساده بغلتانيد. حاال كتابتان 
را بياوريد و با الفكاديو آواز باسلوقى بخوانيد 

و بخوريد...

چى الزم داريم؟
 يك استكان كوچك آب

 آب دو تا پرتقال
 دو قاشق غذاخورى نشاسته

 دو قاشق غذاخورى سرخالى شكر
 يك قاشق مرباخورى روغن

ٍد ٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللَُّهمَّّّ َصلِّ َعلَي ُمَحمَّ

تا حاال شده كتابى بخوانيد و دلتان بخواهد خوراكى كه توى داستان از آن حرف زده اند، را بخوريد؟ 
خب براى من خيلى پيش مى آيد! مثًال من هيچ وقت باسلوق دوست نداشتم تا اينكه كتاب الفكاديو 
را خواندم! آنجا كه او عاشق خوردن باسلوق مى شد و حّتى دلش مى خواست لباس باسلوقى بپوشد 
و براى آن شعر هم ساخته بود! پيشنهاد مى كنم اين باسلوق پرتقالى خوشمزه را درست كنيد و 

بنشينيد الفكاديو بخوانيد و باسلوق بخوريد!
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   طراح بازى و تصويرگر:  سام سلماسى

يك بازيكن گرگ و ديگري چوپان مي شود و هر مهره را روي عالمت خود مي گذارند
 اول چوپان تاس مي ريزد و حركت مي كند. گرگ و چوپان نمي توانند روي يك 
خانه با هم قرار بگيرند و هميشه از هم فرار مي كنند يعنى آن ها هميشه به دنبال 
هم حركت مى كنند. اّما اگر شماره ى مهره طورى باشد كه هر دو روى يك خانه 
قرار بگيرند كسى كه تازه مى خواهد حركت كند بايد به سمت مخالف برود. 
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1400 مهــــــر   ● چـهـــــــلــم  دوره ي 

مهارت

 داستان:

مهارتمهارت

 گرگ بايد تالش كند گوسفند ها را بدزدد و چوپان با رفتن روي خانه ي 
گوســفندها يا قراردادن مترســك روي آن ها از گله اش محافظت كند

 گرگ نمي تواند روي خانه هاي مترســك بايستد. چوپان با رفتن روي 
خانه هاي مترسك، مي تواند يك مترســك را روي يك گوسفند بگذارد
 با هر بار رفتن روي خانه ي مترسك مي تواند جاي يك مترسك را عوض كند

بــازي در 15 دقيقــه انجام مي شــود. اگر در اين مــدت گرگ بيش تر 
از 6 گوســفند بدزدد برنده اســت و اگــر نتواند چوپان برنده اســت.

10 مهره مثل اين بسازيد 
و روي خانه هاي گوسفند 

بگذاريد.

2 مهره مثل اين بسازيد و 
بيرون بازي نگه داريد.


