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مثل  بزرگ،  روز  يك  بود.  خوبى  خيلى  روز  روز،  آن 
روزهاى عيد، قشنگ و پرنور بود. مزه ى شيرينى داشت. 

شيرين مثل شربت نذرى.
خيابان ها پر از خوشحالى بود. عده اى نذرى مى دادند. عده اى 

گل در دست داشتند. روى ديوار بعضى از خانه ها پرچم «به 
كشورت خوش آمدى» زده بودند. همه ى مردم ايران در انتظار 

برگشتن مردان شجاعى بودند كه سال ها در اسارت دشمن بودند.
دشمن  با  تا  رفتند  جبهه  به  ايرانى  شجاع  مردان  شد  جنگ  وقتى 

بجنگند. تا دشمن به خانه هاى ما حمله نكند و ما راحت باشيم. ما هشت 
سال در مقابل دشمن جنگيديم و در جنگ پيروز شديم اما تعدادى از مردان 

شجاع ما اسير دشمن شدند.
روزهاى دورى از آن ها بسيار سخت گذشت، خيلى سخت. بچه ها، خواهرها، پدر و 

مادرهاى زيادى منتظر برگشتن عزيزان شان بودند.
جنگ در سال 1368 تمام شد اما آن مردان شجاع هنوز اسير دشمن بودند. مردم ايران براى 

برگشتن آن ها به آغوش وطن دعا مى كردند. 
تا اين كه در 26 مرداد سال 1369 اولين كاروان آزادگان به ايران برگشت. خيلى از بچه ها با اشك شادى به 

خيابان آمده بودند تا پس از سال ها باباهاى شجاع شان را ببينند. اتوبوس ها مى آمدند و لحظه به لحظه به اشتياق مردم 
اضافه مى شد. از پشت شيشه هاى اتوبوس چهره هاى مهربان آن ها ديدنى بود. 

تا مدت ها مردم به ديدن آزادگان مى رفتند و آن ها خاطره هاى خود را از آن روزهاى سخت براى مردم تعريف مى كردند. آن ها واقعاً شجاع بودند. 

به   وطن 
خوش آمدى...

جايزه

نويسنده: منيره هاشمى
تصويرگر: افسانه مهديان فر

فرناز ناظمى

زهرا خيلى خوش حال بود. مامان برايش يك جايزه خريده بود. 
زهرا دلش مى خواست همه بدانند كه جايزه گرفته اما نمى توانست 
داد بزند و به همه بگويد چون سر كالس نشسته بود و معلم داشت 
درس مى داد. دهان زهرا اما بسته نمى شد و هى سعى مى كرد داد 
را  دهانش  جلوى  زهرا  بگويد.  را  جايزه  موضوع  همه  به  و  بزند 
گرفت تا داد نزند. او كم كم مثل يك لبو قرمز شد. دوستش تا او 

را ديد گفت: «زهرا چرا سرخ شدى؟».
بيرون  بروم  و  بگيرم  اجازه  «بايد  گفت:  فقط  نگفت  چيزى  زهرا 
كالس» و همين كار را كرد. آن وقت وسط حياط مدرسه دويد و داد 

زد: «من يك جايزه ى بزرگ گرفتم. من جايزه گرفتم».

نوشته هاى شما
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سالم بچه ها. من هد هد هستم بعضى ها به من شانه به سرهم مى گويند ، به 
خاطر اينكه باالى سرم به شكل شانه است. من سفر كردن را خيلى دوست 
دارم. مخصوصاً اگر سفر به مكان هاى معروف باشد. شما چطور؟ اگر سفر 
داريد  دوست  را  كشورمان  معروف  مكان هاى  مورد  در  دانستن  و  كردن 

ازاين به بعد مى توانيد با من همراه شويد. 
از مهمترين مكان هاى مذهبى و  به يكى  اولين سفرم مى خواهم شما را  در 
زيارتى كشورمان در مشهد ببرم. پس با من همراه شويد تا اولين مكانى را 

كه برايتان انتخاب كرده ام به شما معرفى كنم. 
دنيا است  زيارتى در  از مهمترين مكان هاى  (ع) يكى  امام رضا  اينجا حرم 
به  حرم  كلمه  مى آيند.  اينجا  به  زيارت،  براى  نفر  ميليون ها  هرساله  كه 
معناى فضاى مربعى شكل است. حرم امام رضا (ع) نيز به شكل يك مربع 
خيلى بزرگ ساخته شده است كه در مركز آن آرامگاه امام رضا (ع) قرار 
دارد. دراطراف آرامگاه امام، فضاهاى بازى وجود دارند كه به آن ها صحن 

مى گويند.
مراسم  كه  دارد  وجود  خانه  نقاره  نام  به  ساختمانى  ازصحن ها،  يكى  در 
شيپور.  و  طبل  نواختن  يعنى  زنى  نقاره  مى شود.  برگزار  آن  در  نقاره زنى 
نقاره خانه و ساختمان زيباى آن يكى از بخش هاى اصلى حرم امام رضا(ع) 
پيش  هرعصر  و  آفتاب  طلوع  از  پيش  صبح  روز  هر  مى شود.  محسوب 
ازغروب خورشيد نواى زيباى طبل و نقاره زنى در حرم امام رضا (ع) شنيده 
مى شود. البته نقاره زنى فقط در زمان طلوع و غروب آفتاب انجام نمى شود 
عيد  مانند  بزرگى  جشن هاى  و  (ع)  معصوم  امامان  تولد  شب هاى  در  بلكه 

فطر، قربان و نوروز نيزمراسم نقاره زنى انجام مى شود.
بياييد به يك بخش ديگر از حرم برويم. ساعت بزرگ چطور است؟ اين يك 
ساعت خيلى قديمى است كه 140 سال عمر دارد و در زمان هاى مشخصى 
با خودتان  حتماً  دارد.  مراقبت  به  نياز  بزرگى  اين  به  مى زند. ساعت  زنگ 
اين  از  حرم  خادمان  مى كند؟  مراقبت  ساعت  اين  از  كسى  چه  مى گوييد 
ساعت مراقبت مى كنند. آن ها ساعت را روغن كارى مى كنند و چرخ هايش 
را عوض مى كنند. من فكر مى كنم كه خيلى خوب است كه يك ساعت بزرگ 
وسط حياط خانه باشد و زنگ بزند. شما چطور؟ دوست داريد كه يك ساعت 
بزرگ داشته باشيد؟ من مى خواهم كمى بنشينم و به اين ساعت نگاه كنم و 
زنگ زدنش را گوش كنم. اميدوارم از چيزهايى كه به شما ياد دادم خوشتان 
آمده باشد. در هفته بعد چند تا از بخش هاى ديگر حرم را به شما معرفى 

مى كنم. 

حاال دوست دارم به پرسش هاى زيرجواب دهيدكلمه حرم به چه معناست؟
................................................................................................................

مراسم نقاره زنى در چه زمان هايى اجرا مى شود؟
................................................................................................................

قديمى ترين ساعت حرم چند ساله است؟
................................................................................................................

چه كسى و چگونه از ساعت حرم مراقبت مى كند؟ 
................................................................................................................

ت اولسفر به حرم امام رضا (ع)
قسم

نويسنده: مرجان اسماعيلى
تصويرگر: الهه صادقيان
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هشت حقيقت در مورد
گربه سانان كه نمى دانستيد
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كابوس پادشاه

االغى بود  پادشاه نصف شبى كابوس ديد. وسط كابوس ترسناكش  جناب 
كه هى اين ور و آن ور مى دويد و عرعر مى كرد. اين جورى شد كه صبح 
بگيرند و  را  االغ ها  بيدار شد دستور داد همه ى  از خواب  وقتى جناب شاه 
دستور  تا  افتادند  راه  هم  سربازهايش  و  فرمانده  بيندازند.  سياه چال  توى 
پادشاه را اجرا كنند و مشغول جمع آورى االغ ها شدند. هر چه قدر هم االغ ها 
نداشت.  فايده  مى ترسند  سياه چال  از  گفتند  االغى  زبان  با  و  كردند  عرعر 
فرمانده و سربازها همين جور االغ ها را دستگير مى كردند و به گردن شان 
طناب مى بستند و كشان كشان آن ها را با خودشان مى بردند. تا اين كه به بابا 
پيرمرد رسيدند. بابا پيرمرد هم يك االغ داشت. فرمانده خواست االغ او را 
دستگير كند كه پيرمرد گفت: اگر االغم را ببريد من با چى سوارى كنم؟ 

من پيرمرد كه نمى توانم پياده راه بروم. 
مترو هم شلوغ است جاى پيرمرد ها نيست. پيرمرد ها توى شلوغى آن هم 
چند متر زير زمين نفس شان بند مى آيد. فرمانده لبخندى زد و گفت: اين 

يا يك دوچرخه  مشكل خودت است برو يك موتورسيكلت بخر 
يا ماشين. بعد هم خواست به گردن االغ بابا پيرمرد مثل 

و  واچين  و  هاچين  كه  ببندد  طناب  االغ ها  بقيه ى 
پاورچين از راه رسيدند. بچه ها كه خيلى باهوش 

همه  آن  با  را  سرباز ها  و  فرمانده  تا  بودند 
را  پيرمرد  غمگين  قيافه ى  و  ديدند  االغ 

قول  به  و  فهميدند  را  چيز  همه  ديدند 
و  شد  خبردار  شست شان  معروف 
كشيدند.  نقشه اى  و  كردند  فكرى 
كه  جور  همان  و  آمد  جلو  هاچين 
شكم گنده اش را مى خاراند گفت: 
عجب  هستيد.  شجاع   خيلى  شما 
االغ هاى شاخ دار ترسناكى شكار 

كرديد؟
واچين تيليك تيليك شروع كرد 
به لرزيدن و گفت: چه وحشتناك 

گره  بود  ايستاده  عقب تر  كه  پاورچين  درمى آيد.  دارد  شاخ هايشان  تازه 
شنيدم  مى ترسم.  من  واى  گفت:  نگرانى  با  و  كرد  محكم  را  روسرى اش 
و  كرد  پيرمرد  به  اشاره اى  هم  بعد  مى آورند.  بدشانسى  شاخ دار  االغ هاى 
گفت: اين پيرمرد ديروز خيلى جوان بود حاال ببين چه باليى به سرش آمده. 

پير و چروك شده. حتماً به خاطر االغش است. بياييد زود از اين جا برويم.
با شنيدن حرف هاى بچه ها حسابى تعجب كردند و به  فرمانده و سرباز ها 

االغ ها نگاه كردند. 
نيستند. سرباز دومى گفت: مگر  االغ شاخ دار  اين ها كه  اولى گفت:  سرباز 
و  انداخت  پيرمرد  به  نگاهى  تعجب  با  فرمانده  درمى آورند؟  شاخ  االغ ها 

پرسيد: گفتيد بدشانسى؟ 
هاچين و واچين و پاورچين هم كه منتظر همين فرصت بودند با هيجان شروع 
كردند به حرف زدن و آسمان و ريسمان را به هم بافتن. آن قدر حرف هاى بى  سر 
و ته و عجيب درباره ى االغ هاى شاخ دار و بدشانسى هاى شان زدند كه فرمانده 
و سربازها حسابى گيج شدند و نزديك بود از تعجب شاخ 
دربياورند براى همين طناب ها را از گردن االغ ها 
باز كردند و آن ها را آزاد كردند. خودشان 
هم با عجله و ترس و لرز تا قصر جناب 
االغ هاى  ماجراى  تا  دويدند  شاه 
براى  را  بيار  بدشانسى  شاخ دار 
حاال  كنند  تعريف  شاه  جناب 

ندو كى بدو.
خيالش  كه  هم  پيرمرد 
راحت شده بود لبخندى 
شد  االغش  سوار  و  زد 
خندان  و  خوش حال 
راه  به  بچه ها  همراه 
االغ ها  و  بروند  تا  افتاد 
خانه هاى شان  به  را 

برگردانند.

نويسنده: ليال خيامى
تصويرگر: مريم قدسى
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من هم روزى خون مى دهم
هست،  هم  خنك  است.  خلوت  خون.  انتقال  مركز  آمده ام  مهران  دايى  با 
خنك تر از كالس درس. مردى روى تخت دراز كشيده و آبميوه مى نوشد. 
نمى دانستم دايى مهران  از بدنش مى رود توى يك كيسه پالستيكى.  خون 
پوشيده  ِسفيد  سفيد  روپوش  يك  كه  پرستار  خانم  بدهد،  خون  مى تواند 
است».  زندگى  اهداى  خون  «اهداى  نوشته:  ديوار  روى  مى تواند.  مى گويد 
مركز انتقال خون جايى است كه مردم مى آيند و خون شان را براى كمك به 

بيماران اهدا مى كنند. اولين بار است كه كيسه هاى خون را مى بينم.
دايى مهران پير است. همه ى موهايش سفيد شده. موهاى من سياه است. 
خون من قرمز است مثل خون او. رنگ همه ى خون ها قرمز است. نمى دانم 
چرا؟ پرستار، اول دايى ام را آزمايش مى كند بعد به دستش آمپول مى زند. 
من مى ترسم. دايى مى خندد. مى فهمم كه ترس ندارد. به خودم قول مى دهم 
اگر به سن ِخون دادن برسم، نترسم و خونم را به ديگران ببخشم. آن لحظه 
خيال مى كنم من هم روى تخت دراز كشيده ام تا خون بدهم و لبخند مى زنم. 
پرستار مى گويد: «هنوز براى تو زود است. بايد 18 سالت تمام بشود. سن 
خون دادن از 18 سال تا 65 سال است». نمى دانم دايى چند سال دارد اما 
حاال حاالها مانده تا من 18 ساله بشوم. دلم مى خواهد زودتر بزرگ شوم و 

خون بدهم.
خوش حالم. اردالن دوستم هم اگر بداند امروز به مركز انتقال خون آمده ايم 
خوش حال مى شود. از حرف هاى خانم پرستار ياد مى گيرم كه خون بخش هاى 
به  براى كمك  اين بخش ها  و...  دارد: پالكت، پالسما، گلبول قرمز  مختلفى 
بهبودى بيماران سودمند است. پس از اين كه خون مى دهيم بدن ما آن را زود 

به ما برمى گرداند. بدن ما دوباره خون سازى مى كند. چه بدن باهوشى!
همين كه برسيم خانه به اردالن خبر مى دهم. مى توانم برايش يك پيامك 
بفرستم. يك پيامك همراه با شكلك قلب. برادر اردالن بيمار است. او را 
برده اند بيمارستان. او مبتال به بيمارى تاالسمى شده است و نياز به خون سالم 
دارد. اردالن ديروز در كالس غمگين بود. حواسش اصالً به نت هاى موسيقى 
مثل يك  فكر مى كنم خون  با هم دوست شده ايم. من  تازه  او  و  نبود. من 

آهنگ است. آهنگى با نت هاى قرمز. 
 ديروز تا آمدم خانه ماجراى برادر اردالن را براى مامان و بابا تعريف كردم. 
دايى مهران هم بود. گفت: «خوب شد گفتى! خيلى وقت است تصميم دارم 
بيايم و خون بدهم! فردا مى آيم دنبالت. با هم مى رويم. خوب است با اهداى 
خون آشنا شوى». قرار است مامان و بابا هم به مركز انتقال خون بيايند و 

خون بدهند.
حتى  دارند.  نياز  خون  به  كه  هستند  ديگرى  بيماران  اردالن  برادر  جز  به 

بعضى از بچه هايى كه هم سن و سال من هستند هم نياز به خون دارند. 
انتقال خون آمده اند. دايى مهران مى گويد:  چند زن و مرد ديگر به مركز 

«اهداى خون يك كار انسان دوستانه است».
از خانم پرستار خداحافظى مى كنيم. آسمان آبى است و خورشيد به گرمى 
اما  بدهم  خون  نمى توانم  كه  من  مى كنم  فكر  خودم  با  راه  توى  مى تابد. 
مى توانم آدم هاى دور و برم را تشويق بكنم كه خون بدهند. اصالً بعضى ها 
دوست دارند خون بدهند اما يادشان مى رود پس من مى توانم خون دادن را 

به آن ها يادآورى بكنم.

نويسنده: مهدى مرادى
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با چند حركت ساده يك نقاشى زيبا بكشيم

جوجه اردك را به مادرش برسانيد
چند سنجاقك در تصوير مى بينيد؟

چند زنبور در تصوير مى بينيد؟
چند قورباغه توى آب هستند؟

1 - يكى از قسمت هاى هواپيما كه نام يك حشره هم هست
2- حيوان نجيب / به قلب مى گويند

3 - به هشت پا مى گويند
4 -كهكشانى كه زمين در آن قرار دارد

5 - صداى قطره ى آب / از ُگل مى گيرند
6 - مقبره خيام در آنجاست

7 - يك نوع آبگوشت / روشن نيست
8 - برادر شغال است

9 - قديم ها به نجار مى گفتند
10 - نام ديگر انگشت اشاره / برآمدگى پشت شتر

 هستند؟

 - يكى از قسمت هاى هواپيما كه نام يك حشره هم هست
1

1

2
3

4

2
3
4

5
6

7
8

9
10

جدول
طراح جدول: سميرا زرقانى 

تصويرگر: آالله ملكى



پنجشنبه 24  مرداد 1398
138 ذى الحجه1440 / 15 آگوست2019

مدير مسئول:   ايمان شمسايى
سردبير:   امير جليلى نژاد

دبير ويژه نامه :   عباسعلى سپاهى يونسى
مدير فنى و هنرى: محمد قاضى زاده

گرافيك و صفحه آرايى:  حامد سبحانى
نمونه خوان:   سعيده  عليزاده

آدرس ما: مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
روابط عمومى: 37662587   (051)

 ارتباطات مردمى: 37610086   (051)
شماره پيامك: 30004567

براى نظرات شما درباره كفشدوزك
آثار و نوشته هايتان را براى 

كفشدوزك  بفرستيد
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براى خردساالن

نويسنده: مرجان اسماعيلى 
تصويرگر: آالله ملكى

وقتى حيوانات با هم قايم باشك بازى مى كنند قايم باشك بازى
و  مى شود  قايم  ساكت  درخت ها،  الى  زرافه 

كسى نمى تواند پيدايش كند. 
و  مى نشيند  آرام  صخره ها  پشت  خرس 

هيچ كس او را نمى بيند. 
و  مى شود  قايم  درخت  شاخه  الى  طوطى 
را  او  نمى تواند  كسى  و  درنمى آيد  صدايش 
ببيند. خرگوش پشت بوته ها مى خوابد و ديده 
تكان  و  آب  زير  مى رود  تمساح  نمى شود. 

نمى خورد تا كسى او را پيدا نكند. 
بازى  توى  نمى تواند  هيچ وقت  كانگورو  اما 

قايم باشك برنده شود. مى دانيد چرا؟
همين  و  است  كيسه اش  توى  بچه اش  چون 
شود  قايم  جايى  آرام  مى خواهد  كانگورو  كه 
جيغ  و  مى آيد  بيرون  كيسه  توى  از  بچه اش 
و  رفت...  سر  حوصله ام  مامان  مامان  مى زند: 
زود  را خيلى  كانگورو  كه  اين طورى مى شود 

پيدا مى كنند. 

طوطى لجباز من
توى قفس نشسته

يك عالمه تخمه رو 
تق تق تق شكسته

واى كه چه اخمى كرده
زل زده رو به ديوار

هيچى نميگه اصالً
با همه قهره انگار

ميگم بيا دوست باشيم
دوستى چه خوبه؛ آشتى
اون ميگه: «پس چرا تو 
منو تو قفس گذاشتى؟

اگر كه دوستم دارى
منو بيار تو اتاق

تا بشم از اين به بعد
يه طوطى خوش اخالق»

كفشدوزكه دوست داره
كفشاى نو بپوشه

كفشايى كه يه عالم
گل هاى رنگى روشه

فورى كنار باغچه 
مى شينه روى سنگى
با برگ گل مى دوزه
كفشاى رنگى رنگى

طوطى لجباز كفشاى رنگى رنگى
شيالن صالح محبوبه صمصام شريعت


