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بيشتر  من  با  مى خواهيد  اگر  حاال 
آشنا شويد، صفحه 5 را بخوانيد

  اسم من «گاندو»است 

مى كنيد  فكر  كه  چهره ام  خشن هستم، بسيار آرام هستمبرخالف 

من تمساح پوزه كوتاه ايرانى هستم 

«كفشدوزك»  شماره  اين  درباره من هم نوشته اندتوى 

تصويرگر: زهرا احسانفر



پنجشنبه 27 تير 1398
152 ذى القعده1440 / 18 جوالى2019

دو تا پيرزن
دو تا پيرزن همسايه ى روبه روى هم بودند. آن ها هر دو موهاى شان 
سفيد بود چون پير شده بودند. يكى غرغرو بود و يكى خوش خنده. 
خنده  خوش  از  سال  دو  يكى  تازه  و  مى كرد  غرغر  خيلى  غرغرو 
رد  ديوارى  كنار  از  خنده  خوش  و  غرغرو  روز  يك  بود.  بزرگ تر 
مى شدند كه گيره ى لباسى ديدند. غرغرو مى خواست آن را بردارد 
و به لباسش بزند، اما خوش خنده خنديد و گفت: «كى گيره ى لباس 
به لباس تنش مى زند». همين موقع ميوه فروش كه آن دور و بر بود 
داد زد: «واى كو لباسم؟ كو گيره ى لباسم. همين جا روى بند رخت 
به  بودند،  شنيده  را  اين  كه  خنده  خوش  و  غرغرو  بودند».  مغازه ام 
طرف خانم ميوه فروش رفتند. غرغرو گيره را به خانم ميوه فروش 
اما لباسش را حتماً  داد و گفت: «اين را من از روى زمين برداشتم، 
باد برده شايد هم دزد» و از خانم ميوه فروش معذرت خواهى كرد و 

براى اولين بار خند ه اش گرفت و خنديد.

ستيا شجاعى

تصويرگر: زهرا احسانفر

9 راه براى كنترل خشم
ترجمه: مرجان اسماعيلى

1   بيرون برو و به يك توپ شوت بزن و يا دور حياط بدو.
2   به يك بالش مشت بزن.

3   به موسيقى مورد عالقه ات گوش كن يا بزن زير آواز.
4   چشمانت را ببند و به يك محيط آرامش بخش فكر كن.

5   نقاشى بكش.
6   يك نامه يا يك داستان بنويس.

7   يك كتاب بخوان.
8   با يكى از دوستان يا نزديكانت حرف بزن.

9   از يكى از اعضاى خانواده بخواه كه بغلت كند.

نوشته هاى شما
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گنبد  و  ستاره
نويسنده: منيره هاشمى

تصويرگر: فاطمه كاويانى

برايت آب مى آورم آن جا خيلى شلوغ است». مامان 

كنارى ايستاد. ستاره هم پشت سر بابا رفت تا آب 

تا  چند  بودند.  سقاخانه  دور  زيادى  جمعيت  بياورد. 

يك  ستاره  بودند.  سقاخانه  سقف  روى  هم  كبوتر 

ليوان آب خورد. يك ليوان هم براى مامان برداشت. 

بابا هم با يك ليوان آب آمد. 

اين  كه  من  آب؟  ليوان  «دو  گفت:  خنديد.  مامان 

خورد.  را  آب  ليوان  دو  مامان  نيستم».  تشنه  قدر 

ستاره گفت: «بابا كاش عكس يادگارى بگيريم». بابا 

اولين  «ستاره  را روشن كرد، گفت:  تلفن همراهش 

عكس از تو باشد» ستاره خنديد گفت: «من باشم و 

گفت:  بابا  كبوترها».  و  سقاخانه  و  زائران  و  گنبد 

«حاضرى؟» ستاره لبخند قشنگى زد و بى حركت 
ايستاد. 

اين طرف و آن طرف  بابا گوشى همراهش را 

به  گرفت.  عكس  و  رفت  عقب تر  كمى  گرفت. 

عكس نگاه كرد. خنديد و گفت: «بيا عكست را ببين». 

ستاره دويد. گوشى همراه بابا را توى دستش گرفت. 

عكس را ديد. با تعجب گفت: «فقط من و گنبد؟» بابا 

گفت: «بله! فقط تو و گنبد دو تايى». بقيه جا نشدند. 

مامان جلو آمد. عكس را ديد و گفت: «چه عكس 

قشنگى! گنبد و ستاره! همين عكس را براى 

و  مامان  و  ستاره  مى كنيم».  چاپ  يادگارى 

بابا رفتند جلوتر تا از نزديك زيارت كنند.

ستاره اولين بار بود كه مشهد مى آمد. اولين بار بود 

كه حرم را مى ديد. ايستاد روبه روى گنبد طال. چند 

دقيقه به آن خيره شد. خيلى خوش حال بود. 

 نقاشى گنبد را چند بار كشيده بود، اما خود آن خيلى 

«ستاره حواست هست؟  گفت:  مامان  بود.  قشنگ تر 

االن گم مى شوى!» حرم شلوغ بود. بابا دست كشيد به 

در چوبى حرم. آن را بوسيد و گفت: «برويم». 

ستاره چادر گلدارش را جمع كرد و پشت سر بابا راه 

افتاد.مامان سقاخانه را نشان داد و گفت: «آن جا را 

«االن خودم  بابا گفت:  ببينيد! سقاخانه! تشنه ام شد». 

داستان بخوانيم
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نودسن/  ميشل  نويسنده:  كتابخانه»  «شير 
آفرينگان/  ناشر:  نجف خانى/  محبوبه  مترجم: 
نيويورك تايمز،  سال  كتاب  پرفروش ترين 
بهترين كتاب مفهومى سال، بهترين كتاب سال 

سايت آمازون و...
كتابخانه  يا  كتاب فروشى  به يك  روز  اگر يك 
رفتيد و ديديد يك شير آمده تا كتاب بگيرد، 
اصالً تعجب نكنيد. شيرهايى هم هستند كه به 
مى خواهد  دلشان  و  عالقه مندند  خواندن  كتاب 
بخوانند،  كتاب  جايى  يك  بروند  بعضى وقت ها 

درست مثل شير قصه ى ما!
داستان «شير كتابخانه» اين طور شروع مى شود: 
يك روز شير بزرگى وارد كتابخانه شد. از كنار 
ميز مسئول ثبت كتاب ها گذشت و يك راست 

به طرف قفسه ى كتاب ها رفت. 
طرف  به  كتاب ها،  ثبت  مسئول  مك بى،  آقاى 
«خانم  زد:  داد  و  دويد  كتابخانه  رئيس  دفتر 
را  اين كه سرش  بدون  مريدور!» خانم مريدور 
مك بى  آقاى  ممنوع!»  «دويدن  گفت:  كند،  باال 

گفت: «آخر يك شير توى كتابخانه است!»
مك بى  آقاى  به جاى  هم  شما  اگر  شايد  بله! 
بزرگ  شير  يك  ديدن  از  قدر  همين  بوديد، 
واقعيت  اما  مى كرديد،  وحشت   و  مى ترسيديد 
اين است كه شير كتاب خوان اصالً ترس ندارد، 

مخصوصاً اگر شبيه شير قصه ى ما باشد!
او هر روز صبح با باز شدن در كتابخانه همراه 
با بچه ها وارد مى شود، يك كتاب از توى قفسه 

به  شروع  و  مى نشيند  گوشه اى  و  بر مى دارد 
خواندن مى كند. او حواسش هست كه سروصدا 
از  يكى  گفته  او  به  مريدور  خانم  چون  نكند 
«سروصدا  است:  اين  كتابخانه  مهم  قانون  هاى 

ممنوع!». 
دارند  دوست  را  كتابخانه  شير  بچه ها  همه ى 
به  كتابخانه  كارهاى  در  و  است  مهربان  چون 

همه كمك مى كند. 
در ساعت هاى كتـــاب خــوانى كــنــار بچــه ها 
مى نشيند و با دقت به داستان ها گوش مى كند.

او مواظب است نظم كتابخانه را به هم نزند تا به 
متأسفانه  اما  بماند.  اجازه دهند در كتابخانه  او 
يك روز اتفاقى مى افتد كه شير مجبور مى شود 
دويدن  به  شروع  سروصدا  با  و  بزند  داد  بلند 
كند. همين موضوع همه را مى ترساند و بچه ها 

را از كتابخانه فرارى مى دهد. 
خب، دوست داريد بدانيد چه اتفاقى براى 

شير مى افتد؟ 

پس 
بقيه ى 

را  داسـتان 
بهتر  تا  بخوانيد  خودتان 

باشد  يادتان  فقط  شويد.  متوجه 
هروقت يك شير توى كتابخانه ديديد، سالم من 
را به  او  برسانيد و بگوييد باز هم اين طرف ها بيايد.

شيرها هم كتاب مى خوانند !
عاطفه جوينى

فكر مى كنيد با سنگ هاى دور و برمان چه چيزهايى مى توانيم بسازيم؟به  سنگ ها  نگاه  كنيد

لذت مطالعه



پنجشنبه 27 تير 1398
15 ذى القعده1440 / 18 جوالى2019 5

خب. حاال كه قرار است با من آشنا بشويد، بياييد به استان سيستان و بلوچستان 
سفر كنيم كه من آنجا زندگى مى كنم و تحت حفاظت سازمان محيط زيست 
زندگى  سيستان و بلوچستان  جنوب  در  خانواده ام  با  من  هستم.  كشورمان 
مى كنم. در زبان بلوچى به من «گاندو» يعنى «راه رونده روى شكم» مى گويند. 
البته به من«تمساح پوزه كوتاه مردابى» هم مى گويند. من نوعى كروكوديل 
بومى ايران هستم. غير از ايران، ما گاندوها در بنگالدش، هند، نپال، پاكستان 
و سريالنكا هم زندگى مى كنيم. ما گاندوها بزرگ ترين خزنده ها در كشور 
ايران هستيم كه با گذشت 65 ميليون سال از زندگى اجدادمان روى زمين، 

در زندگى مان تغييرات كمى داشته ايم.
مى كنم  زندگى  آنجا  در  كه  جاهايى  از  يكى  اصالً  هستم.  آب  عاشق  من 
و  چابهار  آبى  محدوده هاى  و  «سرباز»  رودخانه ى  و  «باهوكالت»  رودخانه ى 
سراوان در سيستان و بلوچستان است. اين چند جا تنها نواحى زندگى من در 
ايران هستند. ما گاندوها سال ها در كنار آدم ها زندگى كرده ايم. هر سال هم 
آدم هاى زيادى از جاهاى ديگر ايران براى ديدن ما به سيستان و بلوچستان 
از  با  مى كنند  فكر  مى كنيم  زندگى  آنجا  در  ما  كه  مناطقى  مردم  مى آيند. 

بين بردن ما خشكسالى و قحطى خواهد آمد؛ براى همين آن ها از ما مراقبت 
مى كنند تا از بين نرويم. در كل دنيا تعداد زيادى گاندو نمانده است.

راستى بگذاريد از يك مرد خيلى مهربان كه دوست ما گاندوهاست براى شما 
بگويم. اسم اين مرد ملك دينار شجره است. 

در  روستايى  كالت،  باهو  روستاى  است.  باهوكالت   روستاى  اهالى   از  او   
اين منطقه آب  از چند سال قبل كه در  . آقاى شجره  نزديكى چابهار است 
رودخانه كم شد و خشكسالى شد به فكر افتاد براى ما گاندوها كارى انجام 
ما  مى دهد.  غذا  ما  به  و  مى كند  مواظبت  ما  از  است  او چند سال  حاال  بدهد. 
هم  را  اين  كرد.  نخواهيم  فراموش  را  مهربان  مرد  اين  كار  هرگز  گاندوها 
مى شوند.  كشته  سيل  شدن  جارى  اثر  بر  گاندوها  وقت ها  بعضى  كه  بگويم 
واردشدن آلودگى هاى شيميايى مثل آفت كش ها، علف كش ها، قارچ كش ها، 
روغن موتور يا موادشوينده به رودخانه سرباز كه محل زندگى ما گاندوهاست 
هم بر آينده زندگى ما تأثير منفى گذاشته است. بعضى از ما گاندوها وقت 
رد شدن از جاده ها با ماشين ها تصادف مى كنيم و كشته مى شويم.  االن من و 
حدود 400 گاندوى ديگر در سيستان و بلوچستان  زندگى مى كنيم و جمعيت 
براى  مركزى  هم  و  مى شود  حفاظت  ما  از  هم  مى شود چون  بيشتر  دارد  ما 

تكثير ما در اسارت وجود دارد.
 ما تمساح هاى ايرانى گوشتخوار  از نوع شكارچى كمين گر هستيم كه ماهى ها، 
پرندگان و پستانداران اطراف رودخانه ها را شكار مى كنيم.  چون دندان هاى 
ما قدرت جويدن ندارند، شكار  خودمان را مى بلعيم. شكار هاى بزرگ خود را 

هم زير آب نگهدارى مى كنيم تا گوشت آن ها شل شود و بعد بخوريم.
 راستى اگر شما هم روزى به استان سيستان و بلوچستان آمديد، مى توانيد به 
ديدن ما گاندوها بياييد.  حتماً ديدن ما براى شما جالب خواهد بود آن وقت 

فكر خواهيد كرد چگونه به كمك ما گاندوها بياييد تا از بين نرويم.

نويسنده: زهرا اسدى

  اسم من «گاندو» است 

و سريالنكا هم زندگى مى كنيم. ما گاندوها بزرگ ترين خزنده ها در كشور 
ايران هستيم كه با گذشت 65 ميليون سال از زندگى اجدادمان روى زمين، 

در زندگى مان تغييرات كمى داشته ايم.
مى كنم  زندگى  آنجا  در  كه  جاهايى  از  يكى  اصالً  هستم.  آب  عاشق  من 

در زندگى مان تغييرات كمى داشته ايم.
مى كنم  زندگى  آنجا  در  كه  جاهايى  از  يكى  اصالً  هستم.  آب  عاشق  من 

در زندگى مان تغييرات كمى داشته ايم.

و  چابهار  آبى  محدوده هاى  و  «سرباز»  رودخانه ى  و  «باهوكالت»  رودخانه ى 
سراوان در سيستان و بلوچستان است. اين چند جا تنها نواحى زندگى من در 
ايران هستند. ما گاندوها سال ها در كنار آدم ها زندگى كرده ايم. هر سال هم 
آدم هاى زيادى از جاهاى ديگر ايران براى ديدن ما به سيستان و بلوچستان 
از  با  مى كنند  فكر  مى كنيم  زندگى  آنجا  در  ما  كه  مناطقى  مردم  مى آيند. 

نويسنده: زهرا اسدى

است   اسم من «گاندو» است   اسم من «گاندو» است 

حيوانات ايران
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كمك كنيد زائران هواپيما به حرم امام رضا (ع) برسند. با چند حركت ساده اين نقاشى را براى خودمان بكشيم

در اين دو تصوير چند اختالف مى بينيد؟ آن ها را پيدا كنيد.

تصويرگر: آالله ملكى

زنگ سرگرمى
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گردويى بود كه هزار تا قل داشت. او يك روز قل هايش را ريخت 
اتاق. پيرزن آمد و پايش را روى قل ها گذاشت و قل خورد و  كف 
افتاد. پيرزن كه حسابى عصبانى شده بود و كمر و دست و پايش درد 
را توى گونى ريخت و گذاشت دم در. گربه هاى  بود، قل ها  گرفته 
پر  گونى  آن  كردند  فكر  افتاد  گونى  به  چشمشان  تا  خيابان  توى 
پاره  را  گونى  و  كشيدند  پنجه  و  دويدند  است،  زباله  كيسه ى  قل، 
كردند. تا چشم گربه ها به آن همه قل افتاد از خوش حالى ميوميويى 
پخش  كوچه  توى  را  قل ها  هم  بعد  نپرس،  و  نگو  كه  انداختند  راه 
كردند و هر كدام يك قل برداشتند و مثل گلوله  ى كاموا قل دادند 
و دنبالشان دويدند. يكى به اين ور و يكى به آن ور. كم كم همه ى 
كوچه و خيابان ها پر از قل شد. قل و قل و قل. چند تا از قل ها رسيد به 

بچه ها و بچه ها خوش حال شروع كردند با آن ها توپ بازى 
كردن. چندتايى قل رفت زير چرخ يك اتوبوس 

كرد.  زياد  ويژ  و  ويژ  را  سرعتش  و 
جوى  توى  پريد  هم  قل  تايى  چند 

آب و با آب رفت به يك جاى 
دور. يك دانه قل هم پريد 

وسط  سرسره ى  روى 
قل  هى  و  پارك 

قل  هى  و  خورد 
سرانجام  خورد. 

صبح تمام شد 
و شب رسيد 

و هر كسى دويد و رفت به خانه اش تا استراحت كند. پس قل ها چى 
شدند؟ قل ها هم هر جا رفته بودند قل و قل برگشتند تا رسيدند دم 
خانه ى پيرزن و در زدند. پيرزن تا در را باز كرد حسابى خوش حال 
شد، چون از بى قل كردن گردو پشيمان شده بود براى همين قل ها 
را جمع كرد و برد توى خانه اش و ريخت روى گردو. گردو كه بى قل 
يك گوشه ى اتاق افتاده بود با آمدن قل ها دوباره قل قلى شد و شروع 
كرد به قل خوردن يك قل به اين ور و يك قل به آن ور. پيرزن هم 
نشست تا براى گردو قصه بگويد: يكى بود يكى نبود يك گردوى 

قل قلى بود...

گردوى   ِقل  ِقلى 
نويسنده: ليال خيامى

تصويرگر: آالله ملكى

داستان بخوانيم
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براى خردسال

ديد.  را روى زمين  كامل  ناگهان يك   كه  ناگهان يك حركت مى كرد  كه  حركت مى كرد  به سمت داشت 

 ببرد و به  نشان بدهد. 

ناگهان يك  كه  حركت مى كرد 

 زود  را برداشت. او هيجان زده بود تا آن را به 

اما ناگهان  تندى وزيد و آن را با خودش برد.   به دنبال   از  رد 

شد. از  هم عبور كرد، اما نتوانست  را بگيرد. باالخره  روى يك  بلند 

نشست.  از اين كه نتوانسته  زيبايش را بگيرد خيلى ناراحت بود. اما همان لحظه 

روى زمين چيزى ديد. اين دومين  بزرگ زيبايى بود كه تا حاال ديده بود.

جيك جيكو  و  برگ زيبا

جيك جيكو     مدرسه      برگ         معلم           باد               پياده رو        پارك              ساختمان

مترجم: مريم قدسى

توى خيابون بوديم
ما زير بارون بوديم
گرفته بود رو سرم

چادرُش مادرم
من و مامان دويديم
تا به خونه رسيديم

چتر مامان

كاموا

پروين خوشنويس

تصويرگر: الهه رفعت

بنت الهدى صفرى

آخه چرا كاموا همش در ميره؟
قل ميخوره اين ور و اون ور ميره؟
پيچ ميخورن نخ  ها همش توى هم

گردالى كاموا ميشه خيلى كم
با كار من مامان ميشه كالفه

نميذارم كاله برام ببافه


