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«روباه و خرگوش»

تصويرگر: زهرا احسانفر

آن روز روباه كوچولو از خانه خارج شد و ناگهان چشمانش نديد. با خودش 
گفت چه شد؟  چرا اين طورى شد؟ در همان حال چشمانش برگشت. چيزى 
را كه مى ديد اصالً باور نكرد. آن جا مثل بهشت بود ولى يك مشكل داشت 
آن جا پر از بچه حيوان بود. يك هو يك بچه خرگوش آمد پيش بچه روباه و 
گفت: سالم. اسم من خرگوش است، اسم تو چيست؟ او گفت: اسم من روبى 
است. خرگوشك گفت: چرا هاج و واج ماندى بيا برويم بازى كنيم. بيا بيا 
برويم. روبى گفت: اگر با تو بيايم مامانم نگرانم مى شود. خرگوشك گفت: 
حاال بيا بازى كنيم بعد پيش مامانت برو. خالصه روبى قبول كرد و آن ها با 
هم بازى كردند. بعد كه بازى آن ها تمام شد روبى از دوستش خرگوشك 

خداحافظى كرد و به خانه رفت .

شما هم بنويسيد

                                                          @Kafshdoozak_1398                                                          

امروز  تا  اما  داريد  را  ديگرى  چيز  هر  يا  خاطره  داستان،  نوشتن شعر،  استعداد  هم  شما  شايد  بچه ها.  سالم 
استعداد خودتان را كشف نكرده ايد. حاال وقت كشف استعداد شماست. پس دست به كار شويد اگر هم االن 
چيزى به ذهنتان نمى رسد، داستان زير را كامل كنيد و از راه   هاى زير براى ما ارسال كنيد. همچنين نظراتتان 

را مى توانيد با ما در ميان بگذاريد.
روابط عمومى: 37662587   (051)

 ارتباطات مردمى: 37610086   (051)
شماره پيامك: 30004567

آدرس: مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
موش كوچولو دلش مى خواست صبح تا شب بخورد. مهم نبود چرب و چيلى 

باشد يا شور يا شيرين يا تند، او فقط مى خواست بخورد براى همين ...

سالم بچه ها در شماره هاى قبل از شما كه نوشتن را دوست داريد، خواسته 
ما  براى  و  كنيد  كامل  نوشته ايم  برايتان  را  آن  شروع  كه  قصه اى  بوديم 
بفرستيد. قصه اى كه در زير مى خوانيد يكى از قصه هايى است كه دوست 
منتظر  است.  فرستاده  ما  براى  مشهد  از  شجاعى  ستيا  كفشدوزك  خوب 

نوشته هاى شما هم هستيم.

موش كوچولو دلش مى خواست صبح تا شب بخورد. مهم نبود چرب و چيلى 



پنجشنبه 28 شهريور 1398
19 محرم1441 / 19 سپتامبر2019 3 بيشتر بدانيم

︠﹢ا︋﹩ ﹋﹥ ّ︮︡ام 
︋︣ای ا︣ان د︡ه ︋﹢د︋︣ای ا︣ان د︡ه ︋﹢د︋︣ای ا︣ان د︡ه ︋﹢د

آخرين روز تابستان سال هزار و سيصد و پنجاه 
فر  و  فر  پنكه ها  بود.  گرم  هنوز  هوا  بود.  نه  و 
مى چرخيدند. ساعت 2 بعدازظهر بود. خيلى از آدم 
بزرگ ها داشتند استراحت مى كردند. شايد بعضى 
عروسك هايشان  براى  داشتند  دختربچه ها  از  
الاليى مى خواندند و آن ها را مى خواباندند و بعضى 
از پسربچه ها داشتند با دوچرخه   شان آهسته توى 

حياط بازى مى كردند. 
مثل  چيز  همه  بود.  خلوت  و  ساكت  كوچه ها 
بمب  صداى  كه  اين  تا  بود  ديگر  روزهاى 
هواپيماهاى دشمن آرامش كشور را به هم زد. تا 
اين كه با حمله ى دشمن جنگ شروع شد. جنگى 

كه هشت سال طول كشيد. 
مسجدها،  خانه ها،  از  بعضى  بمباران  با  دشمن 

مدرسه ها و بيمارستان ها را خراب كرد. 
توى سرش اين آرزو را داشت كه ايران را اشغال 
كند. صدام كه جنگ با ايران را شروع كرده بود 

ايران  پايتخت  كه  را  تهران  روزه  سه  بود  گفته 
ترسو  كه  ما  كشور  مردان  اما  مى گيرد.  است، 

نبودند. ايران پر از مردان شجاع بود. 
چون  رفتند.  دشمن  جنگ  به  شجاعت  با  آن ها 
دست  به  ما  عزيز  كشور  نمى خواست  دلشان 
دشمنان بيفتد. وقتى جنگ شروع شد هر ايرانى 
سعى كرد هر جور شده است جلوى ارتش صدام 
بايستد براى همين، زن ها هم بيكار نبودند. وقتى 
مى رفتند،  جبهه ها  به  ايران  از  دفاع  براى  مردان 
زنان هم براى سربازانى كه به جنگ دشمن رفته 
بودند، لباس مى دوختند، نان مى پختند، بسته هاى 
غذايى درست مى كردند، شال و كاله مى بافتند و 

آن ها را به جبهه مى فرستادند. 
بچه ها  از  خيلى  سخت،  روزهاى  آن  در  حتى 
سربازان  و  جبهه  به  كمك  براى  را  قلك هايشان 

كشورمان فرستادند. 
همه كمك كردند. همه دست به دست هم دادند 

و جلوى دشمن ايستادند. 
خيلى از باباها، برادرها، عمو و دايى ها شهيد شدند. 
شيرينى  پيروزى  چه  شديم.  پيروز  ما  كه  اين  تا 
به  بود. حتى يك وجب از خاك كشور عزيزمان 

دست دشمن نيفتاد. 
تاريخ  در  مهم   روز  يك   ،59 سال  شهريور   31

كشور ما است. 
روزى كه آغاز هشت سال ايستادگى و شجاعت 
روز  آن  از  سال ها  كه  حاال  بود.  ما  كشور  مردم 
مى گذرد، بد نيست براى اين كه بيشتر از جنگ 
خودمان  بزرگ ترهاى  از  بدانيم  عراق  و  ايران 

كمك بگيريم. 
غير از بزرگ ترها مى توانيم از كتاب هايى كه در 
اين باره نوشته شده است كمك بگيريم تا بدانيم 
و  هستند  شجاع  قدر  چه  ايرانى  زنان  و  مردان 
براى اين كه كشور ما به دست دشمن نيفتد چه 

كارهايى كردند.

نويسنده: منيره هاشمى
تصويرگر: الهه رفعت
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پنكيك هاى خوشمزه شبيه حيوانات
نويسنده: مريم قدسى راد

5 روش براى مديريت احساسات

در مورد احساسم و اينكه دوست داشتم در آن لحظه چه اتفاق بهترى مى افتاد حرف مى زنم. 
نفس عميق مى كشم و يا از 1 تا 10 آرام آرام مى شمرم. 

به خودم يادآورى مى كنم كه هيچ گاه آزار و اذيت ديگران كار خوبى نيست. 
مى گذارم كم كم حالم بهتر شود. 

از كسى براى حل مشكلم كمك مى خواهم. 

مواد الزم براى درست كردن پنكيك ساده:
يك پيمانه  آرد همه كاره

سه قاشق  شكر     
يك قاشق بكينگ پودر 

دو عدد  تخم مرغ  
سه قاشق كره آب شده 
يك قاشق پودر وانيل   

يك  پيمانه  شير
 

پنكيك يك صبحانه خوشمزه است كه پدر و مادرها 
و  كنند  منزل درست  در  را  آن  بچه ها  كنار  مى توانند 
از  ابتدا  ببرند.  لذت  پنكيك خوشمزه  اين  از خوردن 
آرد،  بزرگ  كاسه  يك  در  كه  مى خواهيم  فرزندمان 
بكينگ پودر و شكر را با هم مخلوط كند. كار با آرد 
كاسه  يك  در  باشد.  مهيج  و  جالب  بسيار  مى تواند 
ديگر، دو عدد تخم مرغ، شير و وانيل را با هم مخلوط 

مى كنيم. حاال كره كه در هواى معمولى آب شده است 
را به مخلوط مايع اضافه مى كنيم. نوبت كودكمان است 
كه مخلوط آرد را كم كم به مخلوط مايع اضافه كرده 
و آن را هم بزند. درست مثل درست كردن يك خمير 

شل است كه مى تواند براى بچه ها لذت بخش باشد.
حاال نوبت پدر و مادر است. 

ابتدا ماهيتابه را رو گاز گذاشته و كمى از كره باقى مانده 
را در آن ريخته و هنگامى كه ماهيتابه به اندازه كافى 
گرم شد، مقدار كمى از مخلوط را با مالقه كوچك وسط 
ماهيتابه مى ريزيم. پنكيك خيلى سريع حاضر مى شود 
و بايد حواسمان باشد كه زود آن را پشت و رو كنيم. 
خب پنكيك ساده ما حاضر شد حاال وقت تزئين پنكيك 

است.

مواد الزم براى درست كردن سر شير 
يك  به  شير،  صورت  كردن  درست  براى  صورت: 

پنكيك دايره اى بزرگ، يك پنكيك متوسط و دو عدد 
پنكيك كوچك نياز داريم.

گوش: يك پنكيك كوچك را از وسط نصف مى كنيم 
الله  قسمت  براى  شده  آب  شكالت  كمى  مقدار  از  و 

گوش استفاده مى كنيم.
در  كه  ميوه اى  هر  از  مى توانيد  يال  تزئين  براى  يال: 
دورتادور صورت  را  آن  و  كنيد  استفاده  داريد  منزل 

شير بچينيد. 
چشم ها: چشم هاى شير مى تواند دو تكه موز كوچك و 

دو عدد كشمش باشد. 
بينى: هر ميوه اى كه در منزل داريد را از وسط نصف 

كرده و آن را در وسط صورت قرار دهيد.
حاال شير پنكيك ما حاضر است. اگر دوست داشتيد از 
اين صبحانه خوشمزه در منزل درست كنيد و عكس 
آن را به همراه آشپز كوچولو براى ما بفرستيد تا ما در 

كفشدوزك چاپ كنيم .

مرجان اسماعيلى

1
2
3

4
5
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نويسنده: سميه سيديان ﹇﹢ل ﹝﹩ د﹨﹛ 
تصويرگر: افسانه مهديان فر

دختر كوچولو هر جا كه مى رسيد، كفش هايش را پرت 
مى كرد. روى جاكفشى، روى پله ها، توى حوض حياط. 
بيچاره ماهى ها. يك بار لنگه ى يكى از كفش ها خورد به 
سر ماهى قرمز توى حوض. ماهى قرمز سرش باد كرد. 
ماهى كوچولو تا چند روز ناله كرد و حباب هاى نصفه 

توى آِب حوض فوت كرد.
حتى  بودند.  شده  خسته  كوچولو  دختر  دست  از  همه 
كفش هايش. كفش هاى صورتى ديگر كهنه شده بودند، 
از بس كه دختر كوچولو پرتشان مى كرد. مامان گفت: 

قراره بريم مهمونى! مواظب كفش هات باش!
دختر كوچولو فقط همان كفش ها را داشت. لنگه ى كفش 
صورتى پاى چپ اخم كرد. از دختر كوچولو ناراحت تر 
بود. هنوز به مهمانى نرفته بودند و با كفش هاى ديگر 

آشنا نشده بودند. اما خيلى كهنه و زشت شده بودند. 
 لنگه ى چپى كفش به لنگه ى پاى راستى گفت: از دست 
اين دختركوچولو خيلى خسته شدم. اصالً ما رو دوست 
نداره. همه اش ما رو پرت مى كنه اين ور و اون ور. چى 

كار كنيم آخه؟
لنگه ى راستى، سرش را جلو آورد و گفت: يه نقشه ى 
يه  گفت:  و  كرد  فكرى  چپى،  لنگه ى  بكشيم!  واقعى 

درس حسابى!

گفت:  و  شد  نزديك  ديگر  قدم  يك  راستى  لنگه ى 
راستش رو بگو چه فكرى دارى؟

با هم نقشه كشيدند. دختر كوچولو آمد  بعد دو تايى 
يك  لحظه،  همان  كند.  بازى  مى خواست  حياط.  توى 
گربه ى خال خالى بامزه از روى ديوار پريد كنار حوض 
و ميوميو كرد. ماهى هاى توى حوض هم از ترس رفتند 
بازى  گربه  با  مى خواست  كه  كوچولو  دختر  آب.  زير 
كند، دويد، اما  كفش هايش را نديد. مامان صدا كرد: 

مهمونيييى دير نشه!
دختر كوچولو اين طرف را نگاه كرد. آن طرف را نگاه 
كرد، ديد كفش هاى صورتى افتاده اند روى پله ها، دويد 
سمتشان. با پاهايش محكم زد به كفش ها. كفش ها هم 
منتظر بودند. توى هوا چرخيدند و چرخيدند تا افتادند 
روى درخت باالى حوض. لنگه ى چپى به لنگه ى راستى 
گفت: اين هم مهمونى! حاال با شاخه ها و برگ ها دوست 

مى شيم!
درخت شاخه هايش را تكان داد و گفت: شما اينجا چه 
كار مى كنين؟ من ديگه ميوه ندارم. اين دختر همه چى 

رو پرت مى كنه طرف من. ديگه نمى تونم ميوه بدم.
كفش ها گفتند: دختر كوچولو ما رو هم دوست نداره، ما 

هم كفش هاش نمى شيم!

بودند  نشسته  راحت  كرد.  كفش ها  به  نگاهى  درخت 
روى شاخه ها و مى خنديدند. ديگر كسى آن ها را پرت 
خيلى  اومدين!  خوش  باشه،  گفت:  درخت  كرد.  نمى 
هم خوبه! دختر كوچولو نگاه كرد به كفش ها... باالى 
شاخه ها بودند. دستش نمى رسيد به شاخه هاى درخت. 
روى باالترين شاخه ى درخت افتاده بودند. مامان دِم در 

ايستاد و گفت: چى كار كردى؟ االن دير مى شه!
تنگ شد.  براى كفش هاى صورتى  كوچولو  دختر  دل 

گفت: مامان، كفش هام؟
باالى  مهمونيت  كفش هاى  گفت:  ناراحتى  با  مامان 

درخت چى كار مى كنن؟
دختر كوچولو، زير درخت ايستاد و گفت: كاش بياين 

پايين. ديگه پرتتون نمى كنم. قول مى دم.
مامان گفت: زود باش دير شد. دختر كوچولو اين بار با 
چشم هاى پر از اشك كفش هايش را صدا زد. كفش هاى 
صورتى كه خيلى دل نازك بودند تا اشك دختر را ديدند 
پايين پريدند و گفتند: اين بار تو را بخشيديم اما قول 

بده ديگر ما را اذيت نكنى.!
دختر كوچولو خوشحال شد و كفش ها را پوشيد و دويد 
تا برود مهمانى و همين جور كه مى دويد داد زد: قول 

مى دهم ديگر چيزى را پرت نكنم. قول مى دهم.

در مورد احساسم و اينكه دوست داشتم در آن لحظه چه اتفاق بهترى مى افتاد حرف مى زنم. 
نفس عميق مى كشم و يا از 1 تا 10 آرام آرام مى شمرم. 

به خودم يادآورى مى كنم كه هيچ گاه آزار و اذيت ديگران كار خوبى نيست. 
مى گذارم كم كم حالم بهتر شود. 

از كسى براى حل مشكلم كمك مى خواهم. 
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دا︨︐︀ن ا︠︐︣اع ا︫﹫︀
نويسنده و مترجم: ثنا مجيدنيا

زندگى  دوره اى  در  امروزى  آدم هاى  ما 
وسايل  آ ن قدر  اطرافمان  كه  مى كنيم 
پيشرفته وجود دارد كه كمتر وقت مى كنيم 
به داستان به وجود آمدن آن ها فكر كنيم. 
پول،  سكه هاى  روزنامه،  كاغذ  همين 
مسواك و هر وسيله كوچك و بزرگ كلى 
داستان براى گفتن به ما دارند در ادامه با 
هم داستان هاى جالبى از اختراع بعضى از 

اين وسايل را مى خوانيم.

باركد
روى جعبه اسباب بازى ها، جعبه تلويزيون و يا حتى روى يك بسته چيپس يك مستطيل سياه و سفيد به اسم باركد 
وجود دارد. اين مستطيل هاى رازآلود سياه و سفيد در دنياى امروز آ ن قدر مهم شده اند كه اگر وجود نداشتند احتماالً 
اگر به يك فروشگاه بزرگ مى رفتيم براى آنكه بتوانيم خريدهايمان را حساب كنيم بايد توى صفى مى ايستاديم كه 
صد ها نفر منتظر آن بودند كه نوبتشان شود. باركدها خيلى از اطالعات يك محصول را در خودشان  ذخيره مى كنند مثل 
قيمت و يا موارد ديگر. به همين خاطر خريد هاى ما خيلى راحت و بدون آن كه خيلى منتظر شويم انجام مى شود. راستى 
مى دانستيد باركد را دو دانش آموز 67 سال پيش اختراع كرده اند. آن زمان باركد ها گرد بودند و بعد از مدتى باركدها 

به شكل مستطيل توليد شدند.

مسواك
چينى ها اولين بار مسواك را اختراع كردند. جنس الياف مسواك هايى كه ما استفاده 
مى كنيم از نوعى نايلون است پس فكر مى كنيد زمانى كه هنوز پالستيك و يا نايلون 
مى كردند!  استفاده  مسواكشان  الياف  براى  چيزى  چه  از  چينى ها  بوده  نشده  اختراع 
شايد باورتان نشود ولى آن ها از موى خوك براى الياف مسواكشان استفاده مى كردند 
و دسته مسواك هم از استخوان و يا چوب بامبو درست مى شد از اينكه در آن زمان 
به دنيا نيامدم و مجبور نيستم هر شب دندان هايم را با موى خوك و دسته استخوان 

مسواك بزنم خيلى خوشحالم و احتماالً حاال موقع مسواك زدن كمتر غر بزنم!

سكه
مردم كشور ليديا 2 هزار و 600 سال پيش، سكه ها را به وجود آوردند. مكان كشور ليديا، تركيه امروزى است. 
مردم آن زمان از رودخانه ها خرده هاى طال و نقره جمع مى كردند و از آن شىء گردى شبيه به سكه هاى امروزى 

مى ساختند بعد از مدتى مردم  شكل هايى روى اين سكه ها حك مى كردند.

آينه
آتش فشانى  سنگ  يك  كه  اوبسيديوم  نام  به  سنگى  از  آينه ها  اولين 
جزو  آينه ها  كه  مى كنند  فكر  دانشمندان  مى شدند.  درست  است  براق 
قديمى ترين و اولين چيزهايى است كه مردم اختراع كرده اند. انسان ها 
اولين آينه ها را 8 هزار سال پيش درست كردند و باستان شناسان اين 
آينه هاى سنگى را از خرابه هاى خيلى قديمى منطقه هيويك كه در منطقه 

تركيه امروزى است پيدا كردند.
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كدام سر مربوط به كدام زرافه استبا چند حركت ساده يك نقاشى زيبا بكشيم

1 2

3 4

5 6

︗︡ول
طراح جدول و تصويرگر: سميرا زرقانى 

1 - شماره تلفن پليس 
2 - سواره نيست 

3 - يك نوع دوچرخه 
4 - وقتى هوا ابرى نيست

5 - ميوه ى كاج شكل اين حجم هندسى است
6 -  به دايره ى كوچك وسط چشم مى گويند 

7 - به جايى كه مقبره ى حافظ در آن است مى گويند 
8 - به بچه ى  بز مى گويند 

9 -قديم تر ها به جاى ماشين حساب استفاده مى شده است 
10 - صداى اشياى كهنه چوبى 
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شعر

زائر مشهد

من كه ترسو نيستم

معصومه مرادى

ليال خيامى
بچه ى همسايه ى ما

راه را بسته است االن
باز هم دنبال جنگ است

مى شود حتماً پشيمان

ايستاده توى كوچه
اخم كرده بچه پر رو

كوچه اصالً مال او نيست
زورگويى مى كند او

من كه ترسو نيستم كه
در روم با حرف هايش

يا شبيه بچه موشى
رد شوم از زير پايش

او شده روباه بد جنس
من ولى يك بچه شيرم

مى روم تا حق خود را
زود از او پس بگيرم

خوش به حالت باِد خوب
هر كجا پر مى زنى

به تمام شهرها
يك  به يك سر مى زنى

لحظه اى در بندرى
لحظه اى در زاهدان
گاه يزد و شاهرود

لحظه اى هم اصفهان

من كه مى دانم تو زود
سمت مشهد مى روى

زائر گلدسته ها و
صحن و گنبد مى شوى

كاش مى شد اين سفر
من بيايم تا حرم
با تو از شيراز تا
شهر مشهد بپرم


