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تصويرگر: حميده كاشى

آن تولد شيرين 
نويسنده: منيره هاشمى

چه سفر شيرينى بود. آن سفر حج را مى گويم كه همراه امام صادق (ع) 
بودم. هيچ سفرى در زندگى ام به شيرينى آن سفر نبود. اينكه كنار امامت 

دور كعبه بچرخى، نمازبخوانى و نفس بكشى خيلى لذتبخش است. 
اما آن سفر واقعاً سفر عجيبى بود. هيچ وقت فكر نمى كردم آن اتفاق زيبا 
هم در راه باشد، اما بود و من چيزى از آن نمى دانستم. لحظه ى برگشت 

از خانه ى خدا بود. 
جدا شدن از آن مكان عزيز خيلى برايم سخت بود، اما باالخره همراه امام 
نام  به  به مكان خوبى رسيديم  از مكه خارج شديم.  صادق (ع) و كاروان 
امام صادق (ع) فرمودند: بهتر است  بود.  اَبواء كه ميان راه مكه و مدينه 

همين جا صبحانه بخوريم. 
سفره ى صبحانه را پهن كردم. صبح زيبايى بود. خورشيد هنوز از پشت 
كوه درنيامده بود. نسيم خنكى كه بوى خوبى داشت، مى وزيد. انگار خبر 

خوشى در راه بود.
امام، در خيمه اى كنار ما بودند.  امام نشستم. حميده خاتون، همسر  كنار 

حضرت به آرامى لقمه برمى داشتند و در دهان مى گذاشتند. 
يكدفعه زنى از خيمه ى ايشان بيرون آمد و با عجله اى كه در 
كه  لحظه اى  آن  امام گفت:  به  بود،  پنهان شده  آن شادمانى 

انتظارش را مى كشيديد باالخره آمد.
امام(ع) از جا بلند شدند و با خنده اى شيرين به طرف خيمه حميده 

به  و  ايستادم  كنجكاوى  با  شدم،  بلند  جايم  از  هم  من  رفتند.  خاتون 
دور شدن امام صادق (ع) نگاه كردم. از خودم پرسيدم: اين كدام لحظه 

است؟ امام(ع) منتظر چه چيزى بوده اند؟ در آن خيمه چه خبرى است؟
منتظر شدم تا كسى چيزى بگويد. 

پرده  صادق(ع)  امام   اينكه  تا  گذشت  كوتاهى  مدت  بود.  سختى  انتظار 
صورت  بود.  كوچكى  قنداق  ايشان  دست هاى  در  زدند.  كنار  را  خيمه 
بود.  آمده  بيرون  آن  از  تازه شكفته  غنچه اى  مثل  شيرين  نوزادى  سفيد 
از جا پريدم، مى خنديدم. نفهميدم چطور خودم را به ايشان رساندم. امام 

صادق(ع) فرمودند: ابابصير! فرزندم موسى بن جعفر به دنيا آمد. 
شما  سرپرست  او  و  خداست  خلق  بهترين  كه  داده  فرزندى  من  به  خدا 

خواهد بود.
از اينكه در آن صبح زيبا چشمم به ديدن صورت بهترين خلق خدا و فرزند 

امامم روشن شده بود، خيلى خوشحال بودم. 
به ايشان براى تولد فرزند عزيزشان تبريك گفتم. همه خوشحال بوديم. 
بعد از آن خيلى زود به مدينه برگشتيم. مردم گروه گروه براى تبريك به 
خانه ى امام صادق(ع) مى آمدند. ايشان به خاطر تولد فرزندشان سه روز به 

مردم شهر غذا دادند.
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سالم بچه ها. در سفر امروز مى خواهيم باز هم به حرم امام رضا(ع) برويم. 
دفعه قبل از نقاره زنى و ساعت بزرگ حرم برايتان گفتم. امروز مى خواهم 
شما را به يك مسجد خيلى خيلى بزرگ و مهم كه داخل حرم است، ببرم. اين 
مسجد يكى از مهم ترين و شلوغ ترين مسجدهاى شهر مشهد به نام مسجد 
گوهرشاد است. نام اين مسجد نام يك زن است. حتماً تعجب مى كنيد كه 
چرا نام اين مسجد گوهرشاد است. براى اينكه كسى كه موجب ساختن اين 

مسجد شده، يك زن خيلى معروف در تاريخ بوده است.  
گوهرشاد از خانواده زنى ثروتمند و خّير بود. مى دانيد خّير يعنى چه؟ خّير 
كه  كارهايى  از  يكى  مى دهند.  انجام  زياد  كار خير  كه  مى گويند  به كسانى 
گوهرشاد انجام مى داد، ساختن جاهايى بود كه مردم از آن استفاده كنند، 

مثل مسجد و مدرسه.  
نه؟  مگر  است  زيادى  خيلى  عمر  دارد.  عمر  سال   600 گوهرشاد  مسجد 
تاريخى  مكان  يك  مسجد  اين  همين  براى  انسان ها.  عمر  از  بيشتر  خيلى 
ناميده مى شود و هر روز مردم زيادى براى ديدن آن و نماز خواندن به اينجا 
با كاشيكارى، آجركارى و خطاطى هاى  مى آيند. بيرون مسجد و داخل آن 

زيبايى تزيين شده است. 
اگر به مسجد برويد مى توانيد از معمارى زيباى آن به خصوص آينه كارى هاى 
داخل آن لذت ببريد. مى دانيد آينه كارى چيست؟ وقتى تكه هاى كوچك آينه 
را در كنار هم مى چينند و با آن شكل هاى زيبا مى سازند، به آن آينه كارى 
مى گويند. در خيلى از مسجدهاى ايرانى از آينه براى زيبا كردن ديوارها و 

سقف استفاده شده است، براى اينكه آينه آدم ها را به ياد نور ، روشنايى و 
پاكى مى اندازد.

من از آينه كارى هاى داخل مسجد خيلى خوشم آمد چون وقتى خودم را توى 
آن ها نگاه كردم 100 تا هدهد مثل خودم را ديدم! اگر به حرم آمديد حتماً 

آينه كارى ها را ببينيد و لذت ببريد. 
خداوند،  نام هاى  آينه كارى،  و  كاشيكارى  بر  عالوه  مسجد  ديوارهاى  روى 
آيات قرآنى و حديث نيز نوشته شده است. اين مسجد هشت در ورودى 
دارد و گنبد آن به رنگ فيروزه اى است كه در تاريكى شب بسيار زيبا ديده 
مى شود. شما هم دوست داشتيد كه اتاقتان يك گنبد فيروزه اى داشته باشد؟ 

حتماً اتاقتان در شب خيلى زيبا به نظر مى رسيد. 
حاال دوست دارم به پرسش هاى زير جواب دهيد:

1- گوهرشاد كه بود؟
................................................................................................................

2- عمر مسجد گوهرشاد چقدر است؟
................................................................................................................

3- آينه كارى يعنى چه؟
................................................................................................................

4- مسجد گوهرشاد چند در ورودى دارد؟
................................................................................................................

مسجد گوهرشاد

قسمت دوم

نويسنده: مرجان اسماعيلى
تصويرگر: الهه صادقيان
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آلودگى  پالستيكى
در اقيانوس ها 

مترجم: سوگند توسلى

الك پشت دريايى در اقيانوس در حال شنا كردن است كه يكدفعه نايلونى 
به  «به  مى كند:  فكر  خودش  با  او  مى بيند.  است،  شناور  آب  توى  كه  را 
عروس دريايى پيدا كردم. حتماً خيلى خوشمزه است». بعد آن را به جاى 
است عروس  نمى داند چيزى كه خورده  قورت مى دهد. الك پشت  شام 

دريايى نيست، بلكه يك نايلون است كه مى تواند او را مريض كند. 
قورت  را  نايلون  يك  اشتباهى  كه  نيست  بيچاره  الك پشت  اين  فقط 
دريايى  حيوان  گونه   700 از  بيشتر  گزارش ها،  اساس  بر  مى دهد، 
دانشمندان  شده اند.  پالستيكى  مواد  گرفتار  يا  خورده اند  پالستيك 
مى گويند مقدار پالستيك اقيانوس ها تا 30 سال آينده سه برابر خواهد 
آن ها  در  كه  موجوداتى  و  اقيانوس ها  براى  بدى  بسيار  خبر  اين  و  شد 
مى توانيم  باشيم  آشنا  مشكل  اين  با  ما  اگر  اما  است،  مى كنند،  زندگى 

كمك كنيم تا جلوى اين اتفاق گرفته شود. 

بياييد ببينيم پالستيك چه مشكالتى مى تواند داشته باشد؟
ايمنى  كاله هاى  نيستند.  بد  پالستيك ها  همه  كه  است  اين  واقعيت 
دوچرخه ها، كيسه هاى هواى درون ماشين ها و بعضى از وسايل پزشكى از 
پالستيك ساخته شده اند كه مى توانند جان انسان را نجات دهند. بطرى هاى 
پالستيكى آب معدنى در جاهايى كه آب آشاميدنى در دسترس نباشد به 
ما كمك مى كنند و نى هاى پالستيكى به افرادى كه معلول هستند كمك 
مى كنند تا نوشيدنى خود را بخورند. مشكل زمانى شروع مى شود كه بعضى 
از ما پالستيك را بيشتر از مقدارى كه الزم داريم، استفاده مى كنيم. مثالً 
پالستيك هاى بسته بندى اسباب بازى ها و نايلون هاى خريد سوپر ماركت. 
به اين پالستيك ها كه تنها يك بار استفاده مى شوند و بعد دور انداخته 
مى شوند، پالستيك هاى يكبار مصرف مى گويند كه بيشتر از 40 درصد 

پالستيك هايى كه ما استفاده مى كنيم، هستند.

اين همه پالستيك كجا مى روند؟
خيلى  مى ريزيم  دور  ما  كه  پالستيكى 

زياد است.
تُن  ميليون   9 حدود  مى گويند  دانشمندان 

ريخته  اقيانوس ها  به  سال  هر  در  پالستيك 
مى شود، اين يعنى پنج نايلون پالستيكى خريد پر 

از آشغال در هر يك قدم روى همه ساحل هاى دنيا. 
  

چطور اين همه پالستيك به دريا مى رسد؟ 
و  رودخانه  وارد  معموالً  مى شوند،  ريخته  زمين  روى  كه  پالستيك هايى 
درياچه ها مى شوند و كم كم وارد اقيانوس مى شوند و چون آشغال هاى 
و  برنمى گردند  طبيعت  به  هستند،  متفاوت  آشغال ها  بقيه  با  پالستيكى 
براى هميشه در اقيانوس مى مانند و حيوانات دريايى آن ها را اشتباهى 

به جاى غذا مى خورند. 

ما چگونه مى توانيم به اين مشكل كمك كنيم؟ 
انجام دهيد.  نگه داشتن زمين  تميز  براى  شما مى توانيد كارهاى زيادى 
اگر به تميز نگه داشتن زمين عالقه مند هستيد، اولين قدم را براى اين 
كار برداشته ايد. مى توانيد هر هفته تعداد پالستيك هاى يكبار مصرفى را 
كه در خانه تان استفاده شده است را بشمريد تا بدانيد كه خانواده شما در 
هر هفته چقدر آشغال پالستيكى توليد مى كند. بعد با خود فكر كنيد چه 
كارهايى مى توانيد انجام دهيد تا از پالستيك، كمتر استفاده كنيد. اگر ايده 

ديگرى هم داريد براى ما بنويسيد تا با دوستانتان در ميان بگذاريم. 
ما مى توانيم با كمك يكديگر حيوانات و اقيانوس هايى كه آن ها در آن 

زندگى مى كنند را نجات دهيم. 
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كاله بزرگ براى غول بيابونى
نويسنده: ليال خيامى

تصويرگر: سيمين هنرور غول بيابانى راه افتاد تا برود به شهر. مى خواست براى خودش 
يك كاله خوشگل بخرد تا آفتاب بيابان كله اش را داغ نكند. 
او گومب و گومب رفت و رفت تا به شهر رسيد. مردم شهر تا 
صداى گومب گومب را شنيدند و غول بيابانى را ديدند، جيغ 
همين  و  درآوردند  را  بعد هم گوشى هايشان  كردند.  داد  و 
از او شدند.  جور كه فرار مى كردند، مشغول عكس گرفتن 
را  او  افتاد،  بيابانى  غول  چشم  توى  كه  گوشى ها  فالش  نور 
ترساند. غول بيابانى شروع كرد به دويدن. از اين ور به آن 
ور و از آن ور به اين ور. او دويد و همه جا را خراب كرد و 
سيم هاى برق و تلفن را قطع كرد و ساختمان هاى بلند را كج 
و كوله كرد و شهر را لرزاند و لرزاند. با اين خراب كارى ها 
خيلى زود سر و كله ى پليس ، آتش نشانى و خبرنگارها پيدا 
تلويزيونى،  شبكه هاى  و  روزنامه ها  همه ى  زود  خيلى  شد. 
اين  كردند.  پخش  و  نوشتند  را  بيابانى  غول  حمله ى  خبر 
با  بيابانى  غول  آمدن  از  دنيا  همه ى  مردم  كه  شد  جورى 
غول  عمرشان  توى  كه  دنيا  سر  آن  از  خيلى ها  شدند.  خبر 
نديده بودند و عاشق ماجراجويى بودند، كوله پشتى هايشان 
ببينند.  را  بيابانى  و غول  بيايند  تا  افتادند  راه  و  برداشتند  را 

يك  به هم زدن شهر حسابى شلوغ شد. توى  چشم 
با  ماجراجو  مسافرهاى  از  شد  پر 
فالش  نور  همه  گنده.  دوربين هاى 
توى  انداختند  را  دوربين هايشان 
بيشتر  هم  بيابانى  غول  غول.  چشم 
از قبل ترسيد و باز دويد و دويد و 
همه جا را به هم ريخت. آخر سر 
گرفت  تصميم  پليس  رئيس 
مذاكره  غول  با  و  برود  جلو 
جور  همين  اگر  چون  كند، 
غول  و  مى كرد  پيدا  ادامه 
مى دويد  ور  آن  و  ور  اين 
باقى  شهر  از  چيزى  ديگر 
بلندگو  يك  او  نمى ماند. 
برداشت و سوار موتورسيكلت 
غول  نزديك  تا  رفت  و  شد 
غول  آهاى  زد:  داد  و  بيابانى 
چه  آدم ها  شهر  تو  بيابانى 
ما  آمدى  نكند  دارى؟  كار 
تا  بيابانى  غول  بخورى؟  را 
من  نه  زد:  داد  شنيد  را  اين 
نمى خورم.  آدم  خوارم،  گياه 
گنديده  چغندر  مزه ى  آدم ها 
مى دهند. من آمدم كاله بخرم. 
رئيس پليس تا ماجرا را فهميد 
درآورد  را  بى سيم اش  فورى 
بزرگ ترين  داد  دستور  و 
كنند  جمع  را  دنيا  كاله هاى 
هر  زود  خيلى  بياورند.  و 
بود  چى كاله گشاد و گنده 

جمع شد و به آنجا فرستاده شد. كاله هاى رنگارنگ و جور 
فالش  نور  ترس  از  كه  جور  همين  هم  بيابانى  غول  واجور. 
دوربين ها، ماشين ها و هلى كوپترهاى پليس اين ور و آن ور 
مى دويد، يكى يكى كاله ها را روى سرش امتحان كرد اما هيچ 
كدام اندازه اش نبودند. خيلى كوچك بودند. غول بيابانى اما 
نبود. كاله مى خواست. براى همين هى دويد و  دست بردار 
 ، پليس ها  مى خواهم.  كاله  من  مى خواهم،  كاله  من  زد:  داد 
نمى توانستند كارى كنند  نيروهاى ويژه هم  و  آتش نشان ها 
چون مى ترسيدند زير دست و پاى غول له شوند. همه حسابى 
كالفه شده بودند و داشتند نقشه هاى جور واجور مى كشيدند. 
يكى مى گفت: بايد به غول شليك كنيم. يكى مى گفت: بايد 
بمب هسته اى روى سرش بيندازيم. يكى ديگر مى گفت: بايد 
گاليور  مثل  آن وقت  ببرد  خوابش  تا  بخوانيم  الاليى  برايش 
ببنديم. خالصه هر كسى چيزى مى گفت.  را  پايش  و  دست 
همين موقع پيرزنى از بين مردم داد زد: من هم يك نقشه 
دارم. بعد هم عصازنان جلو آمد و نقشه اش را دم گوش رئيس 
پليس گفت. رئيس پليس كه از نقشه ى پير زن خوشش آمده 
هر  كرد  درخواست  و  درآورد  را  بيسيم اش  زود  خيلى  بود 
چه پيرزن توى شهر هست جمع كنند و بياورند. بعد هم به 
سربازهايش دستور داد بروند هر چه قالب و نخ بافتى هست 
بخرند و بياورند. خيلى زود پيرزن ها و نخ و قالب هاى بافتنى 
رسيدند. پيرزن ها تا چشمشان به آن همه نخ وقالب افتاد با 
خوشحالى هر كدام يك قالب و نخ برداشتند و سر انداختند. 
يك گره و دو گره و هزار تا گره. آن ها ساعت ها همين جور 
از  تند  و  تند  هه  ماجراجوها  و  خبرنگارها   . بافتند  و  بافتند 

پير زن ها عكس گرفتند. غول بيابانى هم كه حاال نور 
فالش دوربين ها توى چشم هايش نبود و حسابى 

روى  بود، يك گوشه  دويدن خسته شده  از 
ماند.  منتظر  و  يك ساختمان گنده نشست 

انتظار و انتظار تا اينكه باالخره كاله گنده 
را  آن  سربازها  و  شد  آمده  رنگارنگ  و 
بيابانى تا كاله را  پيش غول بردند. غول 
ديد خنديد و آن را روى سرش امتحان 
بيابانى  غول  بود.  اندازه اش  واى  كرد. 
او  بود.  شده  ماه  مثل  رنگارنگ  كاله  با 

آن قدر خوشحال شد كه ديگر صبر نكرد 
دوربين ها شروع كنند به عكس گرفتن و 

و رفت  با سرعت دويد  و  او  از  فالش زدن 
سمت بيابان. 

آفتاب  ديگر  قشنگش  كاله  با  حاال 
خب  نمى كرد.  داغ  را  كله اش  بيابان 
ماجراى  همه  آن  و  مردم  و  شهر 
جور واجور پليس و آتش نشان چى 
شدند؟ هيچى وقتى ديدند همه چيز 
به راه شده و شهر دوباره آرام  رو 

از آنجا  به همان جايى كه  شده همه 
هر  نخود  نخود  برگشتند.  بودند،  آمده 

كه رود خانه ى خود.
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حرم پر از آينه بود
عباسعلى سپاهى يونسى

«حرم پر از آينه بود» يك كتاب است با چند شعر 
زيبا. منيره هاشمى شاعر شعرهاى اين كتاب است 
و انتشارات «به نشر» كتاب را براى شما منتشر كرده 
است. پدر و مادرها و بزرگترها مى توانند شعرهاى 
اين كتاب را براى شما بخوانند و از آن لذت ببريد. 
به حرم  بوديد وقتى  اگر شاعر  شما هم فكر كنيد 
امام رضا مى رفتيد، چه چيزهايى در حرم مى ديديد 
و براى چيزهايى كه مى ديديد، چه جور شعرهايى 
اين كتاب نقاشى هاى زيبايى هم  مى گفتيد. راستى 
دارد كه مريم يكتافر آن ها را كشيده است تا كتاب 

زيباتر بشود. اين هم يكى از شعرهاى كتاب.

«بارون»

بارون مى آد توى حرم
خيس مى شه االن همه جا

بارون دلش مى خواست بياد
زيارت امام رضا(ع)

بارون خانوم خوش اومدى
راه مى رى باز توى حرم

قبول باشه زيارتت
دعا بخون نم و نم و نم

كتابخانه

نوشته هاى رسيده از شما6

كتابخانه

روزى روزگارى پادشاهى و ملكه اى بودند كه دو دختر به نام هاى سلين و 
آلما داشتند. ملكه و پادشاه پير و دخترها بزرگ شدند و به سن تاج گذارى 
رسيدند. يك هفته به تاج گذارى، ملكه و پادشاه چيزى را درون دخترهايشان 

آن ها  ديدند.  را  سياهى  آلما  در  و  سفيدى  سلين  در  ديدند. 
آلما،  و  بخشنده  و  مهربان  سلين،  كه  فهميدند 

خودخواه و بدجنس است. 
تاج را  پادشاه  و  تاج گذارى رسيد  روز 

بر سر سلين گذاشت و آلما بدون 
تاج ماند. از آن روز خشم آلما 

جايى  رفت  و  شد  آتشين 
آدم ها  همه  آنجا  در  كه 

بى رحم بودند و چون آلما 
بى رحم تر  آن ها  همه  از 
بدجنس ها  ملكه  بود، 
ترس  از  سلين  شد. 
ديوار  يك  خواهرش 
شهر  دور  تا  دور  بلند 
نتواند  آلما  تا  ساخت 
او  كند.  حمله  شهر  به 

به مردم شهر گفت هر 
وارد  مى خواهند  وقت 

بايد يك رمز  شهر شوند، 
را بگويند تا در باز شود. 

رمز تاريخ تولد سلين بود 89/11/25. يك روز يك نفر از مردم بيرون 
او يك شنل  تعقيب مى كند، چون  را  او  دارد  و متوجه نشد كه كسى  رفت 
پوشيده بود كه او را نامرئى مى كرد. او رمز را به آلما گفت و آلما به شهر 
حمله كرد و چند خانه را خراب كرد. سلين خانه ها را براى مردم درست 
بايد  مردم  بار  اين  كرد.  عوض  را  رمز  و 
در  تا  مى گذاشتند  در  روى  را  دستشان 
باز شود. دوباره يك نفر از شهر آلما 
يكى از مردم شهر سلين را موقع وارد 
شدن به شهر تعقيب كرد و رمز را ياد 
گرفت. آلما مى خواست همين كار را 
بكند و وارد شهر شود، اما نتوانست. 

آلما  پيش  گرفت  تصميم  سلين 
برود. او به ديدن آلما رفت و به او 
گفت: «لطفاً آن قدر بى رحم نباش، 
باشى».  خوب  مى توانى  هم  تو 
به حرف هاى  آلما  و  سلين رفت 

سلين فكر كرد. 
او حرف هاى سلين را به بقيه هم 
حرف ها  اين  به  هم  بقيه  گفت. 
به  گرفتند  تصميم  و  كردند  فكر 
به  روز  آن  از  بروند.  سلين  شهر 
بعد آلما و سلين با هم ملكه خوبى ها 

شدند.

سياه و سفيد
النا اصلى

تصويرگر: آالله ملكى
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آيا هر دو كرم مى توانند به سيب برسند؟با چند حركت ساده يك نقاشى زيبا بكشيم

جدول
طراح جدول و تصويرگر: سميرا زرقانى طراح جدول و تصويرگر: سميرا زرقانى 

1- هواپيماى بدون سرنشين 
2-  هم به خريدار مى گويند و هم نام يك سياره است

3- درخت هميشه سبز 
4- قالى با تكرار آن بافته مى شود 

5- سى روز است 
6- يكى از ماه هاى سال، تفنگ هم آن را شليك مى كند 

7- كلمه اى كه به جاى ممنون مى شود به كار برد 
8- ُقل ُقل مى جوشد 

9-  شانه به سر 
10- وسيله ى نقليه ى حضرت نوح(ع)
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براى خردساالن

تصويرگر: آالله ملكى

باد كه اومد درختا هوهو كردند
برگا شونو اين سو و آن سو كردند

يه برگي از شاخه ي خود جدا شد
بين زمين و آسمون رها شد

روي سر يه كرم خاكي افتاد
كرم كوچولو حسابى شد شاد شاد

خيال مي كرد شب شده وقت خوابه
زير پتو ميون رختخوابه

در خانه داريم
يك كيسه گردو
يك موش آن را

هى مى كند بو

ديشب كشيدم
يك گربه ى چاق

اندازه ى ببر
زشت و بداخالق

رفتم به سرعت
پهلوى كيسه

چسباندم آن را
من روى كيسه

حاال اگر موش 
آمد سراغش

در مى رود زود
يا مى كند غش

موش شكمو كرم خاكي
طيبه شامانى(طناز) زهرا محمدي

رنگ آميزى

كوچولوهاى عزيز، نقاشى را با 
توجه به رنگ نقطه هاى رنگى 

كامل كنيد

تصويرگر: آالله ملكى


