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صبح شده بود. خورشيد نورهاى طاليى اش را به همه جا پاشيده بود. نگين 
چشم هايش را به زور باز كرد. پلك هايش خيلى سنگين بود. نگاهى انداخت 

و ديد خورشيد از توى قاب پنجره ى اتاقش پيداست... .
مامان در اتاق را باز كرد: بيدار شدى؟ عجله كن... خواب مونديم. خيلى دير 

شده... .
نگين خميازه اى كشيد و نگاه كرد به بيرون. خورشيد داشت خميازه مى كشيد.

نگين به زور از جايش بلند شد. با يك چشم باز و يك چشم بسته، لباس هاى 
مدرسه و كيفش را برداشت.

مامان هم داشت خميازه مى كشيد: هنوز  باز كرد؛  را  اتاق  در  مامان دوباره 
حاضر نشدى؟ 

نگين خميازه كشيد: مامان ميشه شما من رو آماده كنى؟ 
سر ميز صبحانه بابا داشت خميازه مى كشيد و چشم هايش را مى ماليد.

مامان براى نگين لقمه اى نان و پنير درست كرد. كيف صورتى خال خالى، 
خميازه ى بزرگى كشيد و مامان لقمه را گذاشت تويش. توى آسانسور 

بابا سالم كرد و نزديك  به  بود.  ايستاده  آقاى همسايه طبقه چهارم 
صورت بابا خميازه كشيد:

واااى ببخشيد... من تا نزديكى هاى صبح نتونستم از سر و صداى....
بابا ميان كالم آقاى همسايه خميازه كشيد: بله... بله... ما هم از سر 

و صداى ساختمان روبه رو نخوابيديم.
آسانسور ايستاد... 

بابا و آقاى همسايه و نگين با خميازه از هم خداحافظى 
كردند... 

درب پاركينگ باز شد. بابا و نگين با ماشين از خانه 
روبه روى  قديمى ساز  ساختمان  آمدند.  بيرون 
دوباره  تا  بودند  كرده  را خراب  آن ها  خانه ى 
نزديكى هاى  تا  ديشب  همين  براى  و  بسازند 
خالى  كاميون  از  آهن  داشتند  كارگرها  صبح 
و  شد  رد  آهن ها  جلوى  از  بابا  مى كردند؛ 
خميازه كشيد.توى مدرسه خانم معلم از باالى 
بچه ها  به  تعجبى  از  پر  نگاه  گردش  عينك 
انداخت. نگين و رؤيا و يكتا با چند تا از پشت 
مى كشيدند.  خميازه  داشتند  سرى هايشان 
خانم معلم عصبانى شد: اينجا چه 

خبره؟ 
دستش  نگين     
كرد:  بلند  را 
اجازه.  خانم 

ديشب.... 

نگين خميازه كشيد.
رؤيا گفت: خانم اجازه خانه ما چند نفر توى يك خيابان هست... ديشب...

رؤيا خميازه كشيد.
خانم  حتى  كشيدند.  خميازه  همه  كم  كم  و  كردند  نگاه  هم  به  كالس  همه 
معلم هم خميازه كشيد. كم كم همه ى مدرسه پر شد از خميازه هاى بزرگ 

و كوچك!
ظهر بود. زنگ مدرسه به صدا درآمد. بچه هاى مدرسه خميازه كشان به سمت 

خانه هايشان به راه افتادند. 
به  تا  رفتند  و  رفتند  مى كشيدند  خميازه  كه  طور  همان  دوستش  و  نگين 
تلنبار شده بودند و  آهن هاى روبه روى خانه شان رسيدند. آهن ها روى هم 

چند كارگر كنار آهن ها روى زمين نشسته بودند.
آقاى مهندس ساختمان از راه رسيد، خيلى جدى و بداخالق نگاهى به كارگرها 

انداخت و گفت: اينجا چه خبره؟ به كارتون ادامه بديد...
كارگرها نگاهى به او انداختند و همگى خميازه كشيدند. خيابان پر شده بود 
داشتند  همگى  ماشين ها  زير  گربه هاى  حتى  آدم ها،  درخت ها،  خميازه.  از 

خميازه مى كشيدند.
بقيه  مثل  هم  او  و  انداخت  بر  و  دور  به  نگاهى  تعجب  با  مهندس  آقاى 
باز هم خميازه كشيد. آن قدر  باز هم نگاه كرد و  بلندى كشيد.  خميازه ى 
در  و  نشست  ماشينش  توى  باالخره خواب آلود  كه  و كشيد  خميازه كشيد 
حالى كه چشم هايش را مى ماليد؛ ماشين را روشن كرد و به كارگرها گفت: 

فعالً كار تعطيل!

زه خميا
نويسنده: فهيمه احمدى

تصويرگر: افسانه مهديان فر
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امام  كه  كرديد  فكر  خودتان  با  خوانديد  را  باال  جمله  وقتى  حتماً 
رضا(ع) چگونه بوده است كه ما هم بايد مثل او باشيم. اگر دوست 
چگونه  آن ها  با  و  مى زد  حرف  چگونه  مردم  با  امام  بدانيد  داريد 
البته اين را هم  برخورد مى كرد، مى توانيد اين مطلب را بخوانيد. 
بگويم وقتى ما مى توانيم مثل امام رضا(ع) باشيم كه كارهاى خوبى 

را كه او انجام مى داد، انجام بدهيم.

1   وقتى امام پيش مردم مى رفت، خود را مرتب مي كرد.
2   هرگز با زبان، كسى را آزار نمى داد. يعنى حرف هايى نمى زد كه 

موجب ناراحتى ديگران بشود.
3   امام هرگز سخن كسى را قطع نمى كرد.

او  به  مى توانست  امام  و  مى خواست  كمكى  امام  از  اگر كسى     4
كمك كند، حتماً به او كمك مى كرد.

دراز  را  خود  پاى  آن ها  جلو  مى نشست،  مردم  بقيه  با  وقتى    5
نمي كرد چون اين كار را زشت مى دانست. 

6   اگر امام مى خنديد قهقهه نمى زد بلكه خنده اش تبسم بود.
با  شدن  روبه رو  وقت  بودن  تميز  از  غير  داشت  دوست  امام     7

مردم، خوش بو هم باشد.
8   بسيار به ديگران كمك مى كرد و صدقه مى داد. امام اين كارها 

را بيشتر در شب هاى تاريك انجام مى داد.
9   امام به ميهمانان خود احترام فراوانى مى گذاشت.

10   او خودش را از ديگران باالتر نمى گرفت و با همه مهربان بود.

مثل امام رضا (ع) باشيم

شايد شما هم از آن دست بچه هايى باشيد كه دوست داريد با امام رضا(ع) حرف بزنيد. 
اگر اين طور است مى توانيد همين االن دست به كار بشويد و حرف هايتان را براى امام 
تا يادگارى براى خودتان نگه  بنويسيد. كفشدوزك هم حرف هاى شما را چاپ مى كند 
داريد. پس منتظر نوشته ها و حرف هاى شما براى امام هستيم درست مثل مونا عباس زاده 

10ساله كالس چهارم كه اين حرف ها را براى امام نوشته است:
سالم امام رضا جونم. دعا مى كنم همه ى بچه هاى جهان سالم باشند و دلشون شاد باشه. 
دعا مى كنم اگر برايت همسايه بدى بودم، من رو ببخشى. دعا مى كنم همه مريض ها شفا 
بگيرن و در آينده نزديك داستان هام چاپ شوند. دعا مى كنم من در آينده دكتر خوبى 
بشوم و براى مامان و بابام دعا مى كنم كه هميشه سالم باشن. الهى آمين. راستى امام رضا 

من نقالى هم بلدم. 

حرف هاى شما با امام رضا (ع)

تصويرگر: فاطمه كاويانى

نويسنده: زهرا مهربان
تصويرگر: اكرم السادات ميرتوانا
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خرگوش شكالتى موزى
قرار است با كمك بزرگ ترها آشپزى بكنيم. براى اولين روز هم قرار است 

خرگوش شكالتى موزى درست كنيم. 

مواد الزم:
كره  يا  نارگيل  روغن  قاشق  دو  قهوه  اى،  شكالت  تكه هاى  از  پيمانه  يك 
آب شده، چوب بستنى، پاستيل، بادام، شكالت كاكائويى، مارشمالو (نوعى 

پاستيل) و تكه هاى ميوه براى تزئين.

1  براى درست كردن هر حيوان مى توانيد يك موز را انتخاب كرده و به 
اندازه هفت سانت از سر موز برش بزنيد. يك چوب بستنى را برداريد و به 
آرامى داخل موز قرار بدهيد. مواظب باشيد تا دقيقاً وسط موز قرار بگيرد. 

حاال موز را داخل فريزر بگذاريد تا سرد و خنك باقى بماند.

2  تا وقتى كه موز سرد و خنك مى شود، مى توانيد مايع شكالتى را درست 
تكه هاى  از  من  موزى  شكالتى  خرگوش  يك  كردن  درست  براى  كنيد. 
شكالت قهوه اى استفاده كردم اما شما مى توانيد از تكه هاى شكالت شيرى 
يا هر شكالت ديگرى كه در خانه داريد استفاده كنيد. يك پيمانه شكالت را 
با دو قاشق روغن يا كره آب شده داخل مايكروويو قرار بدهيد تا شكالت ها 
باز بشوند. يك دقيقه زمان مناسبى است. شما هم مى توانيد امتحان كنيد و با 
دقت نگاه كنيد كه چه زمانى شكالت ها باز مى شوند بايد كار هيجان انگيزى 

باشد.

3  حاال وقتش است كه مايع شكالتى را خوب هم بزنيم تا يك مايع يكدست 

شكالت  ظرف  است  بهتر  نشود  سفت  ما  مايع  اين كه  براى  باشيم.  داشته 
آب شده را داخل يك ظرف آب گرم قرار بدهيم با اين كار، گرماى مايع 
شكالت از بين نمى رود. اگر ديديد مايع شما دوباره سرد شد، دوباره آن را 

داخل مايكروويو قرار بدهيد. 

مايع شكالتى قرار  به آرامى داخل  و  از داخل فريزر دربياوريد  را  4  موز 
بدهيد تا همه قسمت هاى آن شكالتى بشود. خيلى هيجان انگيز است موز ما 
حاال شبيه يك بستنى واقعى شده است. دوباره موز شكالتى را داخل فريزر 

قرار بدهيد تا شكالت هم سفت و يخى بشود.

فريزر خارج  از  را  موز  و حاال مى توانيد  است  5   يك ساعت گذشته 
داخل  دوباره  است،  نشده  سفت  خوب  شكالت  كه  ديديد  اگر  كنيد. 
موز  اين كه  براى  بچه ها  كنيد.  صبر  ديگر  كمى  و  بدهيد  قرار  فريزر 
بينى و  بايد خيلى سريع چشم ها، گوش ها،  شكالتى ما آب نشود، 
دهانش را درست كنيم.شما مى توانيد از هر چيز جالب ديگرى 
كه در يخچال خانه پيدا مى شود براى صورت خرگوش استفاده 

كنيد مى توانيد از بزرگ ترها كمك بگيريد.
من براى گوش ها يك بادام برداشتم و آن را از وسط نصف كردم. 

براى چشم هايش دو تا تيكه شكالت كوچك را انتخاب كردم و آن ها 
را مثل عكس داخل صورتش گذاشتم. 

براى گونه  هاى خرگوش كوچولوى شكالتى دو تا مارشمالو را برداشتم 
كتاب سعى كردم  مثل يك  بعد  و  دادم  از وسط يك برش كوچك  و 
بار  چند  مى بينيد.  كه  عكس  مثل  كنم  وصل  هم  به  را  برش ها  دوباره 

امتحان كنيد حتماً موفق مى شويد.
يك تكه كوچك از زردآلو را هم بين دست هايش قرار دادم.

انتخاب  را  صورتى  ميوه  يك  از  كوچك  قطعه  يك  من  بينى اش  براى 
كردم مثل توت فرنگى، اما مى شود ميوه هاى ديگر هم انتخاب كرد.

خرگوش شكالتى موزى ما آماده خوردن است 
داريد  شما سرآشپزهاى كوچولو هم مى توانيد هر حيوانى كه دوست 
را درست كنيد و عكس آن را براى ما بفرستيد تا به نام خود شما در 

كفشدوزك چاپ بشود.

كردم مثل توت فرنگى، اما مى شود ميوه هاى ديگر هم انتخاب كرد.
خرگوش شكالتى موزى ما آماده خوردن است 

داريد  شما سرآشپزهاى كوچولو هم مى توانيد هر حيوانى كه دوست 

داخل  دوباره  است،  نشده  سفت  خوب  شكالت  كه  ديديد  اگر  كنيد. 

نويسنده: مريم قدسى
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فضانورد را 
به سفينه اش برسانيد

قسمت مناسب هر شكل سمت راست را در سمت چپ پيدا كنيد و 
به هم وصل كنيد

5 اختالف را 
بين اين دو روباه پيدا كنيد
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تصويرگر:سيمين هنرور

سپهر سپاهى يونسى

شير داشت آرام آرام از كنار قفس ها رد مى شد. هيچ كس در باغ  وحش نبود، چون آن روز 
پنج شنبه بود و پنج شنبه ها باغ  وحش تعطيل بود. شير در خروجى را ديد و سريع به طرف در 
را  باغبان  بايد  يا  راه داشت  دو  پايش سبز شد. شير  باغ وحش جلوى  باغبان  يكهو  دويد كه 

بخورد و فرار كند يا دستگير شود. شير كارى را كرد كه به نظرش درست است.
شير روى صندلى نشسته بود و بازجو روى صندلى رو به رو. بازجو گفت: «چى شد كه اين كار 
را كردى؟ كل ماجرا را برايم تعريف كن». شير نفس عميقى كشيد و گفت: «آن روز نگهبان باغ 

وحش يادش رفت در قفس من را ببندد من هم از فرصت استفاده و فرار كردم».
بازجو گفت: «خب بعد چى شد؟»

شير گفت: «مى خواستم از در خارج شوم كه يكهو باغبان جلو راهم سبز شد. سبززززز با دسته اى 
علف، من هم گياه  خوار بودم كمر باغبان را خوردم و از در بيرون رفتم، اما نگهبان هاى باغ 

وحش من را گرفتند». بازجو گفت: «مى دانى خوردن كمر باغبان چند سال زندان دارد؟»
شير گفت:«چند سال؟»

بازجو گفت: «نمى دانم. دارم از تو مى پرسم.»
يكهو مردى آمد داخل اتاق بازجويى و گفت: «جناب بازجو باغبان شكايتى نكرد چون حاال كه 

ديگر كمر ندارد كمر درد هم ندارد».

كمر درد
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اسب آبى
حيوانى كم رو  ولى خشن

بخوانيم و بدانيم

مترجم: ثنا مجيد نيا

ديده ايم.  آبى  اسب  كارتون ها  توى  ما  همه 
همان حيوانات تپل و مهربانى كه گاهى يك 
آبى  اسب هاى  اما  دارند.  پا  به  چين دار  دامن 

در دنياى واقعى چندان هم مهربان نيستند.
كمى  وحش،  حيات  در  آبى  اسب هاى 
جايى  تا  يعنى  هستند،  خجالتى  و  گوشه گير 
و  حيوانات  بقيه  از  را  خودشان  مى توانند  كه 
بخصوص از انسان ها پنهان مى كنند، اما همين 
كنند  احساس  كه  زمانى  خجالتى،  موجودات 
در خطر هستند، يا كسى بدون اجازه به قلمرو 
آن ها يعنى خانه شان وارد شده، خيلى خشن و 

بداخالق مى شوند.
اسب هاى آبى 2 تا 3 تن وزن دارند و پس از 
فيل و كرگدن، سنگين ترين جانور در خشكى 
هستند. سرعت دويدن آن ها از انسان بيشتر 
المپيك  از يك دونده  است و حتى مى توانند 
اسب  فك  و  دندان  قدرت  بزنند.  جلو  هم 
قدرت  كه  طورى  به  است  زياد  بسيار  آبى، 

كوسـه  پـلــنگ،  شير،  از  و آرواره اش 
قهوه اى  خرس 

بيشتر  هم 
است. 

آبى  اسب  يك  اگر  پس 
در  خوبش  اخالق  گول  ديديد، 

كارتون ها را نخوريد و خيلى مؤدبانه 
از محل زندگى اش دور شويد!

در  را  خود  وقت  بيشتر  آبى  اسب  هاى 
آب مى گذرانند و مى توانند داخل آب 30 

دقيقه نفس خود را نگه دارند. اسب هاى آبى 
با اين همه عالقه به آب، نمى توانند شنا كنند 
همين خاطر  به  باالست،  بسيار  وزنشان  چون 
در درياچه هاى كم عمق زندگى مى كنند و در 

آب به جاى شنا كردن راه مى روند.
اسب هاى آبى اگر مدت طوالنى بيرون از آب 
آفتاب زده  و  شده  خشك  پوستشان  بمانند 
موجودات  چنين  مى شود  باورتان  مى شوند. 
بدنشان مثل دست  هاى  عظيم الجثه اى پوست 

ما انسان ها خشك شود !
اسب هاى آبى مامان، خيلى مهربان هستند و 
بيشتر اوقات در طول زندگى شان فقط يك بچه 
به دنيا مى آوردند و تا 7 سالگى از بچه هايشان 
نگهدارى 

مى كنند.
 22 مى آيند  دنيا  به  وقتى  آبى  اسب  نوزادان 
تا 50 كيلوگرم وزن دارند. فكر كنيد كه دو 
به  يكى  و  مى رسند  هم  به  آبى  اسب  مامان 
دنيا  به  پيش  هفته  «بچه ام  مى گويد:  ديگرى 
اومد ولى طفلى خيلى الغره فقط 22 كيلو وزن 

داره!»
در  مدتى  از  وقتى كوچك هستند پس  آن ها 
آب بودن خسته شده و روى پشت مادرشان 

سوار مى شوند و استراحت مى كنند.
مى خورد!  شير  آب  داخل  آبى  اسب  نوزاد 
هيچ فكر مى كرديد كه اسب هاى آبى هم به 

بچه هايشان شير بدهند، آن هم داخل آب!
امفيبيوس  هيپوپاتوماس  آن ها  علمى  اسم 
است كه به نظر براى چنين موجود بزرگ و 

سنگينى اسم مناسبى است.
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آثار و نوشته هايتان را براى 
كفشدوزك  بفرستيد

شعر و اكردستى

يك دانه ى كوچك 
در قلب زمين بود 
باران زد و خورشيد

تابيد به او زود

از خاك درآمد 
شد دانه، جوانه

به به چه گلى داد
گلدان سمانه

در پارك، در جوى خيابان
يك لقمه هم پيدا نكردم

لرزيد دست و پايم اما
من با كسى دعوا نكردم

ده تا ميوى نرم و آرام
با هم در آمد از گلويم

يك لنگه دمپايى همان وقت
از پنجره افتاد رويم

از الغرى، از بى غذايى
امروز يكهو رفتم از هوش

اين راز بين ما بماند
من تازگى مى ترسم از موش

يك  لقمه  غذاگلدان  سمانه
طيبه شامانىبنت الهدى صفرى

تصويرگر: نيكو ناصرزاده

مترجم: رضوان سرپرست

مواد الزم براى تهيه كاردستى مار
چسب مايع

رنگ گواش يا اكريليك
ماژيك

چشم عروسك
دكمه جفتى

پارچه نمدى قرمز

مى توانيم  را  مار  سر  مى كنيم.  درست  را  مار  سر  ابتدا 
سه  به  را  بستنى  چوب  كنيم.  درست  بستنى  چوب  با 
تكه مساوى مى بُريم. اندازه دو تكه انتهايى چوب بايد 

مساوى باشد.
بهترين روش كه بتوانيم دو سر چوب بستنى را به طور 
ببريم  را  بستنى  سر  يك  كه  است  اين  ببريم  مساوى 
و  دهيم  قرار  چوب  ديگر  انتهاى  روى  را  آن  سپس 

دوباره برش بزنيم.
سپس تكه هاى انحنا دار را كنار هم مى گذاريم و تكه 
وسط چوب را روى انتهاى صاف قرار مى دهيم و چسب 
مايع مى زنيم. بعد از چند ثانيه كه چسب ها خشك شدند 

مى توانيد بالفاصله رنگ آميزى را شروع كنيد.
حاال بدن مار را درست كنيد. حاال نوبت اين است كه مار 
را رنگ كنيد. سر و بدن مار را با هر رنگى كه دوست 

داريد رنگ كنيد.
را  ماژيك آن  با  وقتى رنگ ها خشك شدند مى توانيد 
مار  سر  روى  را  چشم ها  مى توانيد  حاال  كنيد.  نقاشى 
بچسبانيد و با نمد قرمز زبان مار را به صورت دوشاخه 

برش بزنيد و زير سر مار بچسبانيد.

چگونه مار شما مى تواند حركت كند؟
حاال نوبت آن رسيده كه مار شما حركت كند. براى اين 

كار شما نياز به دكمه جفتى داريد.
به شكل نگاه كنيد و قسمت برجسته دكمه را زير سر 

مار و زير تمام انتهاى چوب ها بچسبانيد.
حاال وقت آن رسيده كه قسمت دوم دكمه ها را چسب 
بزنيد. زير اين قسمت دكمه ها در وسط قسمت كوچكى 
وجود دارد كه به چوب متصل مى شود پس بايد آن را 

خوب چسب بزنيد. حاال دكمه  ها را به هم چفت كنيد.
 حاال مار شما مى تواند حركت كند مراقب خودتان باشيد.

يك كاردستى بسازيم


