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پرخوری نکن

تصویرگر: افسانه مهدیان فر

و چیلی  باشد. چرب  نداشت چی  فرقی  بخورد.  موش کوچولو دلش می خواست 
باشد یا تند. شور باشد یا شیرین. یک روز که او داشت دنبال غذا می گشت یک 
فلفل قرمز و یک قارچ سمی پیدا کرد. او خواست یک لقمه ی چپشان کند و همین 

که فلفل قرمز و قارچ را خورد داد و فریاد زد.
 مامان و بابایش آمدند نجاتش بدهند که دیدند بیهوش شده و افتاده روی زمین. 
آن ها موش کوچولو را بردند خانه و دکتر آمد او را معاینه کرد و گفت: خدا رحم 
از کار گذشته بود و به موش کوچولو  کرد اگر دیرتر به من زنگ می زدید کار 
گفت: آهای موش کوچولو دیگر پرخوری نکن. ممکن است اتفاقی برایت بیفتد. 
از  کوچولو  بعد موش  به  آن  از  نکنی.  پرخوری  دیگر  بدهی  قول  من  به  باید  تو 

مامانش اجازه می گرفت تا چیزی بخورد و اگر ضرری داشت آن را نمی خورد.

سالم بچه ها در شماره های قبل از شما که نوشتن را دوست دارید، خواسته بودیم 
قصه ای که شروع آن را برایتان نوشته ایم کامل کنید و برای ما بفرستید. قصه ای 
که در زیر می خوانید یکی از قصه هایی است که دوست خوب کفشدوزک فرزانه 
غفوری 9 ساله از مشهد برای ما فرستاده است. منتظر نوشته های شما هم هستیم.

روابط عمومی: 37662587   )051(
 ارتباطات مردمی: 37610086   )051(

شماره پیامک: 30004567
Kafshdoozak_1398@                                                          آدرس: مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
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چاپارخانه پرخوری نکن

قسمت ششم

به  را  مدرسه  که  امیدوارم  سالم.  عزیز  بچه های 
خوبی شروع کرده باشید. حتماً از دیدن دوستان 
تابستان  تعطیلی  ماه  سه  از  بعد  معلمانتان  و 
خوشحال شدید. آیا در تابستان با دوستان خود در 
تلفن خیلی  و  موبایل  با  این روزها  بودید؟  تماس 
آیا  اما  داشت  تماس  همدیگر  با  می شود  راحت 
می دانید که در زمان های قدیم وقتی تلفن و موبایل 
با هم  اینترنت وجود نداشته است مردم چطور  و 
در تماس بودند؟ یکی از راه هایی که مردم با هم 

تماس می گرفتند نوشتن نامه بوده است. 
اما در آن زمان که ماشین و قطار و هواپیما وجود 
بوده  سختی  خیلی  کار  نامه  ارسال  است؛  نداشته 
برای  را  نامه ای  بخواهید  شما  اگر  امروز  است. 
کسی بفرستید آن را در صندوق پست می اندازید 
و یا اگر بخواهید بسته ای را برای جایی بفرستید 
به اداره پست می روید. اما در قدیم این کار به این 

راحتی نبوده است.
در آن زمان ها وقتی می خواستند پیام یا بسته ای را 
استفاده می کردند.  از چاپار  بفرستند  برای جایی 
از  را  یا بسته ای  نامه  با اسب  بود که  چاپار کسی 
به دست صاحبش  تا  به جای دیگر می برد  جایی 
با  آن ها  امروز.  پستچی های  مثل  درست  برسد 
در  و  می رفتند  دیگر  شهر  به  شهری  از  اسب 
توقف  می گفتند  چاپارخانه  آن  به  که  مکان هایی 
دیگر  چاپار  یک  به  را  بسته  یا  نامه  و  می کردند 
می دادند تا راه را ادامه دهد. چاپارها می توانستند 

در چاپارخانه بمانند و استراحت کنند. 
اسب ها هم در این سفر ها خیلی خسته می شدند 
و  اسب ها  نگهداری  برای  جایی  هم  همین  برای 
بود.  شده  ساخته  چاپارخانه  در  آن ها  استراحت 
چاپارها نامه ها و بسته های دولتی و مهم را جابه جا 
می کردند برای همین هم چاپارخانه ها از جاهای 

مهم بودند که نیاز به مراقبت داشتند. برای اینکه 
به  را  از چاپارخانه ها مراقبت کنند، آن ها  بتوانند 
شکل قلعه می ساختند و نگهبانان از آن ها مراقبت 
این چاپارخانه ها در شهر میبد  از  می کردند.یکی 
در استان یزد قرار دارد. یادتان هست که در سفر 
قبلی از مدرسه دارالفنون برایتان گفتم که آن را 

امیرکبیر ساخته بود. 
این  در  است.  ساخته  او  هم  را  چاپارخانه  این 
در  و  دارند  وجود  بلندی  دیوارهای  چاپارخانه، 
باالی آن ها جایی است که نگهبانان در آنجا بودند 
حیاط  یک  می کردند.  مراقبت  چاپارخانه  از  و 
بزرگ در وسط چاپارخانه وجود دارد که در آن 
محلی برای نگهداری اسب ها وجود داشته است. 

رئیس  مخصوص  اتاق هایی  حیاط  این  دور 
کرده  درست  چاپارها  و  نگهبانان  و  چاپارخانه 
بودند. چاپارخانه میبد االن به موزه پست تبدیل 
شده است که در آن مجسمه هایی از پستچی های 
پست  قدیمی  وسایل  و  تمبرها  اسب ها،  قدیمی، 

نگهداری می شود. 

حاال دوست دارم به سؤال های زیر جواب دهید:
اگر از چاپارخانه ها خوب مراقبت نمی شد ممکن 
بود چه اتفاقی بیفتد؟ ..........................................
..........................................................................

چاپارخانه ها  در  می شدند  مجبور  چاپارها  چرا 
............................................................. بمانند؟ 
.........................................................................

در موزه پست چه چیزهایی نگهداری می شود؟
.........................................................................

نویسنده: مرجان اسماعیلی 
تصویرگر: الهه صادقیان

                                                          @Kafshdoozak_1398
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کار ما زیباتر کردن ساختمان است
گزارشگر: فهیمه احمدی

بعضی  درباره  است  ممکن  که  دارد  وجود  واجوری  جور  دنیا شغل های  در 
از آن ها اطالعات زیادی نداشته باشیم. یکی از این شغل ها معماری داخلی 
ساختمان است. برای این که شما با این شغل بیشتر آشنا شوید، سراغ خانم 

مهندسی رفتیم که در این شغل کار می کند.

 سالم. خودتان را برای دوستان کفشدوزک معرفی کنید.
عطر  از  پر  و  سرسبز  خانه  یک  در   1358 سال  هستم.  سرایی  مهتاب 

شکوفه های بهار نارنج در تهران به دنیا آمدم.
 شغل شما چیست؟

معمار داخلی ساختمان هستم.
 معمار داخلی ساختمان چه جور شغلی است؟ 

و  من  است.  معماري  رشته  شاخه هاي  مهم ترین  از  یکي  داخلي  معماري 
طراحی  مکانی  و  فضا  هر  بیرونی  نمای  حتی  یا  و  داخل  برای  همکارانم 
می کنیم. هم داخل ساختمان های مسکوني، هم تجاری و مرکز های خرید و 

هم ساختمان های اداری، رستوران ها و جاهای دیگر.
 چه جور طراحی ای برای فضای داخلی یا بیرونی ساختمان ها انجام می دهید؟ 

شاید هنوز بعضی از دوستان کفشدوزک متوجه نشده باشند...
 ببینید شغل ما یک جور هنر است. عالوه بر محاسبه های ریاضی و مهندسی 
که ما در دانشگاه یاد گرفته ایم؛ با ذوق و سلیقه برای زیباتر شدن ساختمان ها 

طرح و نقشه می دهیم.
 خب کسانی که پیش شما می آیند از شما چه می خواهند؟ 

 اول از همه از ما مشاوره می خواهند. ما به ساختمان آن ها می رویم. بعضی 
از فضاها مشکل خاصی ندارند اما مشتری از ما می خواهد که مثالً خانه اش 
دیواری،  کاغذ  آینه کاری،  مانند  چیزی  با  می کنیم  فکر  ما  کنیم.  زیباتر  را 
کابینت و قفسه و یا ابزارهای جدیدی که در بازار هست؛ خانه اش را زیباتر 

و جذاب تر کنیم.
 همه فقط برای زیباتر کردن مکان هایشان سراغ شما می آیند؟

 نه گاهی بعضی از فضاها ایراد و مشکلی دارند. مثالً یکی از دیوارهای داخل 
ساختمان کج هست. ما با طراحی کاری می کنیم تا این کج بودن دیوار به 
برای مکانی که خیلی کوچک است ما طراحی می کنیم  یا مثالً  نیاید.  چشم 
که کجای آن فضا و با چه شکلی آینه کاری، کار کنیم تا آنجا بزرگ تر و دل 

باز تر به نظر برسد.
پیدا  عالقه  شغل  این  به  که  شد  چه  بگویید  کفشدوزکی  دوستان  برای   

کردید؟
خیلی  شغل  این  روزها  این  اینکه  و  خودم  توانایي هاي  و  عالقه  به  توجه  با 
طرفدار دارد؛ به این شغل عالقه مند شدم. من از کودکی به زیبا کردن خانه 
خیلی عالقه داشتم. حتی یادم هست گاهی در رنگ زدن درهای اتاق ها به 
پدرم کمک می کردم. به دکوری چیدن و تغییر دادن ظاهر خانه خیلی عالقه 

داشتم. 
 چقدر به شغلتان عالقه دارید؟

خیلی زیاد. می دانید وقتی برای یک ساختمان طراحی می کنی و طراحی ات 
اجرا می شود، خیلی شیرین است. برای من طراحی ساختمان مثل کشیدن 

یک تابلوی نقاشي، لذتبخش هست.
 سختی های شغل شما چیست؟

خیلي پر زحمت است، با افراد زیادي باید سرو کله بزنی. گاهی باید با نقاش 
ساختمان، سنگ کار، کابینت ساز و ده ها نفر دیگر هماهنگ شوی و مرتب 
در ارتباط باشی، گاهي برخي از طرح ها قابل اجرا نیست و باید کلی فکر کنی 

و از اول طراحی کنی.
 درآمد شغل شما چطور است؟

گاهی اوقات خیلی خوب است.
 آیا به دوستان کفشدوزک پیشنهاد می کنید در آینده شغل شما را انتخاب 

کنند؟
بله حتماً. البته هنوز در ایران این شغل خیلي مطرح نیست، افراد خاص تري 
با این رشته آشنا هستند اما من مطمئنم این شغل هر روز بیشتر از گذشته 

پیشرفت خواهد کرد.
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یک تََرک گنده بود روی یک دیوار. آن قدر گنده بود که 
عجب  می گفت:  و  می کرد  نچی  نچ  می دید  را  آن  کسی  هر 
ترکی! االن است که دیوار خراب شود. ترک از این حرف ها 
خوشش نمی آمد، برای همین یک روز از روی دیوار پایین 
گلدان  به  رسید  تا  رفت  و  رفت  رفت.  و  افتاد  راه  و  پرید 
بود  آمده  که  خانه  خانم  شد.  ترک دار  گلدان  و  باغچه  لب 
گلدانش را آب بدهد تا ترک گنده را دید، داد زد: وای وای 

عجب ترک گنده ای. 
او دوید و رفت تا یک گلدان تازه بیاورد و گلدان را عوض 
بود  ناراحت شده  از وای وای خانم خانه  کند. ترک هم که 
بلند شد و رفت تا یک جای بهتر پیدا کند. او رفت و رفت و 
به دست های پیرمرد رسید و روی دست او نشست. پیرمرد 
تا دست های پر از ترکش را دید اخمی کرد و سرش را تکان 
داد و گفت: آخ آخ ببین چقدر پیر شدم. چقدر دست هایم 
تا کمی  برداشت  را  زیتون  روغن  و شیشه ی  برداشته  ترک 

دست های ترک خورده اش را چرب کند. 
ترک هم که از شنیدن آخ آخ خوشش نیامده بود سر خورد 
و از روی دست ها پایین پرید و رفت سراغ یک نفر دیگر. 
یک جوان عاشق که نشسته بود و داشت برای خودش بلند 
بلند شعر می خواند. ترک رفت توی دل جوان نشست. ترک 
تا به دل جوان عاشق رسید. دل او را پر از ترک کرد. جوان 
عاشق که دلش ترک ترک شده بود زار زار شروع کرد به 
گریه ی جوان  و  اوه  اوه  از  ترک  وای!  وای  زد:  داد  و  گریه 
حوصله اش سر رفت و خیلی زود از توی دلش بیرون پرید و 
رفت. رفت تا یک جای بهتر برای نشستن پیدا کند. جایی که 

بقیه از بودنش در آنجا خوشحال باشند. 

او رفت و رفت تا به درخت انار رسید. درخت پر از انار های 
قرمز بود. ترک عاشق رنگ قرمز انارها شد و پرید روی 
یکی از آن ها نشست. با این کار او، انار ترک برداشت و 
دانه های قرمز و قشنگش دیده شد. کمی بعد سر و کله ی 

آقای باغبان پیدا شد. 
عجب  گفت:  خوشحالی  با  خورده  ترک  انار  دیدن  با  او 
به  تا  به. ترک  به  به و  به  از شیرینی ترک خورده.  اناری! 
به و چه چه باغبان را شنید لبخندی زد و با خودش گفت: 
روی  جا  همان  هم  بعد  بنشینم  کجا  باید  فهمیدم  باالخره 
لپ انار جا خوش کرد و ماند. واقعاً که انار با ترک حسابی 

قشنگ شده بود. به به و به به. 

نویسنده: لیال خیامی 
تصویرگر: افسانه مهدیان فر

کجا بنشینم؟
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و  نویسنده   /  2017 تولید  سال  »لو«/  انیمیشن 
کارگردان »دیو مولینز«

جعبه  در  که  است  بامزه ای  و  جالب  موجود  لو 
زندگی  کودک  مهد  یک  در  شده  گم  وسایِل 

می کند. این موجود جالب از وسایلی درست شده 
است که گم شده اند و توی جعبه ریخته شده اند 
لو شغل  بیایند.  آن ها  بردن  برای  تا صاحبانشان 
از  بچه ها  که  این  از  بعد  روز  هر  او  دارد،  جالبی 
مهدکودک خارج می شوند وسایلی را که بچه ها جا 
داخل جعبه  و  می کند  یکی یکی جمع  گذاشته اند، 
اشیای گمشده می گذارد تا صاحبشان پیدا شود. 
او از این کار خودش لذت می برد تا روزی که 

سر و کله پسری قلدر پیدا می شود. 
بی مزه  شوخی های  هم  گاهی  و  قلدری  با  او 
وسایل بچه ها را از آن ها می گیرد و توی کیفش 
ناراحت  قلدر  پسر  کار  این  از  که  لو  می ریزد. 
بچه ها  اسباب بازی های  می گیرد  تصمیم  است 
را از پسر قلدر بگیرد و به 

آن ها پس بدهد.
کار،  این  برای  لو 
کیف پسر قلدر 
از  پر  که  را 

اسباب بازی های بچه های دیگر است می گیرد و...
این سه نقطه یعنی این که در ادامه تازه ماجراهای 
جالب این دو شخصیت شروع می شوند. انیمیشن 
لو، کوتاه است اما تا دلتان بخواهد جالب و دیدنی 

است. 
وقتی این انیمیشن را تماشا می کنیم یاد می گیریم 
دوستانمان  و  همکالسی ها  بقیه  از  امروز  اگر  که 
می کنیم،  اذیت  را  آن ها  و  داریم  بیشتری  زور 
روزی می رسد که کسی پیدا شود و زورش از ما 
بیشتر باشد، آن وقت ما می فهمیم که اذیت کردن 

دیگران هنر نیست. 
از  بعضی  که  می گیریم  یاد  لو  دیدن  با 
در  چقدر  می سازند  انیمیشن  که  کارگردان هایی 
کار خودشان استاد هستند که در چند دقیقه کلی 
چیز به ما یاد می دهند و به چه قشنگی هم کارشان 

را انجام می دهند. 
همه اش  که  انیمیشن هایی  بین  خالصه 
به  و  می جنگند  لیزر  با  هم  با  شخصیت هایش 
پیام  هم  لو  انیمیشن  نمی کنند،  رحم  همدیگر 
خوبی دارد و هم اصالً خشونتی ندارد تازه بعضی 
از جاهای آن خنده به لب هایمان می آید. امیدوارم 
شما هم مثل من از دیدن این انیمیشن زیبا لذت 

ببرید.

نویسنده: عباسعلی سپاهی یونسیبه همدیگر زور نگوییم
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برای خردسال

کنج اتاق من چه زیبا شده
مدرسه ي مورچه ها پیدا شده

رنگ لباس فرمشون سیاهه
خوراکي هاي اون ها دل بخواهه

صبح تا غروب مشغول کار و بارن
قدم زنون رو میز و رو دیوارن

نه دیکته اي دارن و نه ریاضي
اینجا یه مدرسه است یا شهر بازي؟

مدرسه مورچه ها

سگ کوچولو توی چاه

زهرا محمدی

تصویرگر: آالله ملکی

مترجم: زهرا زمانیان

سگی با بچه هایش در مزرعه ای که یک چاه داشت، زندگی می کردند. سگ به 
بچه هایش گفت: هرگز به چاه نزدیک نشوید و اطراف آن بازی نکنید. یکی 
از بچه ها از این که چرا نباید به چاه نزدیک بشود، تعجب کرده بود. او تصمیم 
باال  لبه چاه  از  گرفت دلیل آن را پیدا کند. سگ کوچک به چاه نزدیک شد. 
رفت و یواشکی داخل چاه را نگاه کرد. تصویرش را در آن دید و خیال کرد 

سگ دیگری هم در چاه است.
هر کاری سگ کوچولو انجام می داد سگ کوچولوی توی چاه هم همان کار را 
انجام می داد. سگ کوچولو از اینکه سِگ توی چاه کارهایش را تقلید می کرد، 
عصبانی شد. او تصمیم گرفت با او مبارزه کند برای همین توی چاه پرید اما 
هیچ سگی را در آنجا پیدا نکرد. او پارس کرد و پارس کرد و شنا کرد تا اینکه 
او را نجات داد. سگ کوچولو درس بزرگی  یک کشاورز صدایش را شنید و 

گرفته بود. او فهمید باید به حرف بزرگ ترها گوش بدهد.


