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شــــب بود. درخت تاک جوان نگاهی به غوره هایش انداخت و آه کشید. آهش آنقدر 
بلند بود که جغد پیر درخت همسایه هم صدایش را شنید. جغد پیر عینک بزرگش را 
جابجا کرد و زیر نور ماه به درخت تاک جوان نگاه کرد و زیر لب غر غر کرد: »چه خبره 

تاک جوان؟«
تاک نگاهی به جغد پیــــر انداخت و با ناراحتی به غوره هایش 
اشاره کرد و گفت: » اولین ســــالی است که میوه دارم و بسیار 
خوشحال بودم که گنجشــــکها را میهمان خود میکنم اما امروز 
گنجشــــکها با نوک زدن به غوره هایم فــــرار کردند و گفتند که 
اصال شــــیرین نیســــتند.! آنها مرا رها کردند و رفتند به سراغ 

درختان دیگر و من دوباره تنها شدم.«
جغد پیر نگاهی به غوره های تاک جوان که زیر نور ماه به ســــبزی می درخشــــیدند 
انداخت و لبخندی زد و گفت: » صبر داشــــته باش تاک جــــوان.... گر صبر کنی زغوره 

حلوا سازم.« 
تاک جوان سری تکان داد و ساکت شــــد. منظور حرفهای جغد پیر را نمی فهمید ولی 
خجالت میکشید که از او سوال بپرسد. صبح روز بعد باز هم گنجشکها و کالغها به تاک 

جوان سر زدند و از ترش بودن غوره ها شکایت کردند و رفتند.
آن شب و شــــب های دیگر هربار تاک جوان ناراحت بود جغد پیر همان جمله را تکرار 
می کرد. هفته ها گذشــــت. آفتاب تابان به غوره ها تابید و آرام آرام رنگ غوره ها تغییر 
کرد. یک روز که تاک جوان در حال تماشای خورشید درخشان در آسمان بود دسته ای 
گنجشک به سمت او پرواز کردند و به سراغ غوره های تاک آمدند. البته غوره ها دیگر 
انگور شده بودند و گنجشکها با نوک زدن به آنها فریاد شادی سردادند و با خوشحالی 
از تاک جوان  تشــــکر کردند. تاک که هیجان زده شــــده بود با تعجب پرسید: » چی 
شده؟ چرا خوشــــحالید و تشکر میکنید؟ » گنجشکها در حالی که به انگورهای شیرین 

و خوشمزه نوک می زدند یکصدا گفتند: » خیلی شیرینه... به به.« 
تاک با تعجب گوشــــهایش را تیز کرد. او از شنیدن این خبر بسیار 

خوشحال شد. حاال دوستهای زیادی داشت و گنجشکها و پرنده 
های زیادی به ســــراغش می آمدند. تاک به یاد حرفهای جغد 

پیر افتاد. حاال کم کم منظور جغــــد پیر را می فهمید و 
خوشحال بود....

تاکوگنجشکها
مه سیما سهرابی

گلدانکوچک
مریم زرنشان

توی گلدان کاشته

دانه ای را مادرم

روی آن با آب پاش

آب داده خواهرم

صبر کردم روزوشب

شانزده روزِ تمام

یک جوانه سبز شد

من به او گفتم: سالم
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ِمتَل

تینــــا و ســــینا از کنار هــــر تابلویی که می 
گذشتند بادقت آنها را نگاه می کردند. آنها 
دلشان می خواست بدانند این تابلوها به 
چه دردی می خورند. تینا از بابا پرســــید:» 
چرا این همه تابلو کنار خیابان نصب شده 
اســــت؟« بابا گفت:»ایــــن تابلوها خیلی 
حال  در  االن  من  اما  هستند،  مفید  ما  برای 
رانندگی هستم و نمی توانم برایتان توضیح 
بدهم، شــــما باید صبر کنید وقتی به خانه 
برایتان  تابلوهــــا  این  مورد  در  رســــیدیم 

توضیح می دهم.«
ســــینا گفت:» نگاه کن تینا روی این تابلو 
دو تا ماشین سیاه و قرمز در حال مسابقه 
را  یکی  »این  گفت:  و  خندید  تینا  هستند.« 

ببین ، یک خط سفید گنده دارد.«
باالخــــره به خانه رســــیدند و هــــر دو با 
خوشــــحالی رفتنــــد داخل خانه تــــا بابا 
برایشــــان بگوید که این تابلوها چرا همه 

جای شهر وجود دارند؟
بابا گفت:» آفرین به شــــما بچه های خوبم 
که صبور بودید و موقع رانندگی با من حرف 
نزدید. حاال بیایید کنارم بنشینید تا برایتان 

بگویم.«
بابا روی یک کاغذ نقاشی چند تا خیابان و 
کوچه را کشید. بعد هم به سینا گفت:»برو 
چندتا از ماشــــین های اســــباب بازی ات را 

بیاور.«

بابا ماشین ها را در مسیرهای روی نقاشی 
ماشینت  تو  سینا  گفت:»  هم  بعد  داد.  قرار 
را از این کوچه به آن کوچه ببر.« به تینا هم 
این  از  را  ماشــــین  یکی  این  هم  »تو  گفت: 

خیابان به آن یکی برسان.«
آنها ماشین هایشــــان را حرکت دادند و در 
گفت:  سینا  رســــیدند.  هم  به  خیابان  یک 
تینا  شــــوم.«  رد  خواهم  می  کنار  برو  »تینا 
گفت: »خــــودت برو کنار خــــوب من هم 

میخواهم عبور کنم.«
بابا خندید و گفت:» الزم نیست دعوا کنید. 
حاال من یک تابلو روی این خیابان می زنم 
تا شــــما بدانید که چگونه از کنار هم باید 

عبور کنید.«
سینا گفت: »آها فهمیدم پس این تابلوها 
برای کمک به ما هستند.« بابا گفت: »کامال 
استفاده  تابلوها  این  از  ما  اســــت.  درست 
با  پیاده  عابرهای  و  راننده هــــا  تا  می کنیم 
راحت  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  رعایت 
تر و ایمن تر در خیابان ها و جاده ها رفت و 

آمد کنند. و کسی آسیب نبیند.«
تینا گفت:» چــــه تابلوهای مهربانی! پس 
آنها با ما حرف می زنند. ما هم سعی می کنیم 
این تابلوها و عالمت ها را بشناسیم تا موقع 
متوجه  را  آنها  حرف هــــای  خیابان  از  عبور 

شویم.«

تابلوهایسخنگو
اعظم مهری

درس
صبوری

پرواز یگانه

از  یکی  صبــــوری  عزیــــز  بچه هــــای 

خصوصیــــات خــــوب همــــه ی مــــا 

دوست  همه  که  صفتی  آدم هاســــت. 

داریم داشته باشیم. 

حضرت زینب)س( فرزند امام علی)ع( 

و حضــــرت فاطمه)س( اســــت. این 

بانوی بزرگوار برای همه ی ما اســــوه ی 

صبر و شکیبایی است. 

ایشــــان در واقعه ی عاشــــورا تمامی 

و  کردند  تحمل  را  سختی ها  و  مصائب 

واال  پیام  توانستند  استقامت  و  صبر  با 

و ارزشمند برادرشان امام حسین)ع( را 

به گوش دنیا برسانند.

درس صبــــوری و ایمــــان و آزادگی تا 

و  مهربان  بانوی  این  درس  همیشــــه 

شجاع است.
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ماجراهایکیاندهنگنجشکی

جایزهتحمل
صفورا کاظمیان

حاال دیگــــر مهمان هر 
مادربزرگ،  خانــــه  روز 
تنهایی  از  را  خــــودش 

درآورده بود. 
اســــم  "عســــل" 
کیان  عروس هلنــــدی 
بود. یک عروس هلندی 
خــــوش آب و رنگ و پر 
از شــــیطنت که دوست 
داشــــت به تبلت کیان 
کتاب  بزنــــد،  نــــوک 
با  را  داســــتان هایش 
نوکــــش مزه مزه کند و 
مدادرنگی هایش را بجود؛ خب او کنجکاو بود، اما 

کیان از این کنجکاوی ها عصبانی می شد.
گاهی دهن گنجشــــکی، عســــل را به خاطر این 
کنجکاوی ها تنبیــــه می کرد، حیوان کوچولو را در 
اتاق حبس می کرد و هرچه عسل جیغ می کشید 

فایده نداشت. 
یک شب به شیطنت های عســــل فکر می کرد و 
دنبال راهی بود که چنان او را تربیت کند تا دیگر 
مداد  جویدن  یا  تبلت  شــــارژر  سیم  خوردن  فکر 

رنگی به سرش نزند. 
در این فکر بود که شیشه پنجره اتاقش تق و تق 
صدا کرد، یک فرشــــته کوچولو با انگشت، اشاره 
می کرد که " بیا پیــــش من". کیان از تخت خواب 
پایین پرید و با فرشــــته کوچولو رفت باالی یک 
درخت خیلی بلند. فرشته کوچولو با اشاره به او 
را نگاه کند.  فهماند که داخل سوراخ تنه درخت 

آن جا النه عروس هلندی بود. 
دهن گنجشکی از فرشــــته پرسید: چرا از جایش 

تکان نمی خورد؟ چرا پرواز نمی کند؟
فرشته با اشــــاره از کیان خواست به آسمان نگاه 

کند.
و  النه  داخــــل  رفت  دیگر  عروس هلنــــدی  یک 
جای خود را بــــا آن یکی کــــه در النه بود عوض 
کرد. کیان با خوشــــحالی گفت: تخم گذاشته اند. 
عروس هلندی ها به نوبت روی تخم  می نشستند 

تا گرم بماند و جوجه شود.
چقدر به نظر کیان خســــته کننده می آمد، حتی 
به نظرش درخت هم از زیادی راســــت ایستادن 

خسته شده بود.
از فرشته کوچولو پرسید: خسته نمی شوند آنقدر 
روی تخم می نشینند؟ دوست ندارند بروند پرواز 
کنند؟ اصال آن تخم را فراموش کنند بروند دنبال 

تفریح؟
فرشته فقط نگاهش کرد.

این جا  است  سال  چند  تو  گفت:  درخت  به  کیان 
ایســــتاده ای؟ کمرت درد نگرفته؟ پرنده ها تنت 
ساخته اند،  النه  شکمت  توی  و  کرده اند  سوراخ  را 

ناراحت نیستی؟
درخت که شاخه هایش را دست نسیم داده بود 
گفت: هیس! امروز ۲۲ روز است که روی تخم شان 
نشسته اند، ۲۲ روز است من نگذاشته ام باد تکانم 

دهد که مبادا این تخم خراب شود.
کیان با تعجب گفت: ۲۲ روز!!! چه فایده ای دارد 

این همه سختی؟
درخت گفت: جوجه دار شــــدن جایزه این همه 

سختی است و امروز این دو عروس هلندی جایزه 
می گیرند.

کیان پرسید: جایزه تو چیست؟
- دیدن شــــادی پرنده ها و پنــــاه دادن به آن ها 
جایزه مــــن اســــت، این ها یعنــــی این که من 
توانسته ام خوب باشم و وظیفه ام را درست انجام 

داده ام.
دهن گنجشــــکی پرســــید: جایزه تحمل عسل 

چیست؟
- این اســــت که هر دو با هم بزرگ می شوید و هر 
دو از تنهایی درمی آییــــد و از همه مهمتر تو یاد 

می گیری یک حیوان را درک کنی.
کیان دوست داشــــت در مورد دردسرهای عسل 
بیشــــتر حرف بزند اما حال فرشته کوچولو انگار 
تغییر کرد اصال همه نورها و رنگ ها عوض شــــد. 
کیان دید که فرشــــته مثل نور ســــبزرنگی رفت 
داخل النه عروس هلندی بعد صدای شکستن به 
گوشش رسید و یک جوجه کوچولو از تخم بیرون 
ابتدا دهان جوجــــه باز بود و غذا  از همان  آمد. 

می خواست.
باشد،  فرشته  یک  هم  عســــل  بود  ممکن  یعنی 
اگر عسل می توانست مثل پینوکیو آدم شود چه 
خود  کوچولو  فرشــــته  آن  شاید  می شد؟  شکلی 
عسل بود که به خواب دهن گنجشکی آمده بود! 
باید  کیان  که  بود  این  خواب  این  معنی  شــــاید 
رفتار با حیوانات را بهتر یاد بگیرد و در مورد آن ها 

بیشتر بداند!
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طبخ
ُم

چه
باغ

هما
خان

برگبیدی
اعظم مهری

ساندویچخرما
مریم عظیمی

مواد الزم
نان تست 6عدد

خرما پوســــت کنده و بی هســــته 
۲0عدد 

خامه 100گرم
سیب درختی رنده شده ۲عدد

هویج رنده شده 1 عدد
کنجد 5قاشق غذاخوری

روش تهیه
بچه های عزیز خرما را له کنید و با سیب و هویج و 
کنجد و خامه به خوبی مخلوط کنید. سپس مواد 
به دســــت آمده را روی نان بمالید. حاال ساندویچ 

های مقوی و خوشمزه شما آماده است.

بچه های عزیز نگهــــداری از یک گیاه زیبا در 
خانه  و  باشد  خوبی  سرگرمی  تواند  می  خانه 
را محیطی دلنشــــین تر کند. امروز گیاه  برگ 

بیدی را به شما معرفی می کنیم.
از گیاهان  دوســــتان نازنین برگ بیدی یکی 
محبوب و مشهوری است که در خانه بسیاری 
از مادربزرگ ها هم زندگی می کردند. این گیاه 
آنقدر مقاوم است که در گوشه ای از خانه تان 
می تواند زندگی خود را به خوبی ادامه داده 

و  سبز  همیشه  گیاه  نباشــــد.  کسی  مزاحم  و 
چند ساله ای است که شاخه های آن به شکل 
روی  موازی  های  نقش  کنند.  می  رشد  آویزان 
برگ از شــــاخصه اصلی برگ بیدی محسوب 

می شود. 
آبیاری: 7-4 روز یکبار

نور:  کم
رطوبت: اسپری آب ۲ هفته یکبار

تکثیر: قلمه ساقه

نیمکتجعبهای
مواد بازیافتی ، می توانند با کمی ســــلیقه و مهارت تبدیل به 
وسایل جدیدی در خانه ما شــــوند. امروز با  هم یک نیمکت 
خواندنی می ســــازیم. برای ساختن این نیمکت به چند جعبه 
پالســــتیکی رنگی و یک تختــــه که با کمی ابــــر و روکش پارچه 
پوشانده شده نیاز داریم. شــــما می توانید در جعبه های زیر 
نیمکت کتاب یا هر وسیله دیگری که دوست دارید بگذارید. به 

همین سادگی.
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خانه
کتاب

نایی
آش

نات
حیوا

با

بچه های عزیز مجموعــــه  10 جلدی »قصه های حســــنی« با قلم خانــــم فروزنده خداجو و 
تصویرگری آقای بابک عامل قریب منتشر شده است.

این مجموعه ده قصه از قصه های جذاب و خواندنی حســــنی است که شما می توانید آنها را با 
تصاویرجذاب و زیبا بخوانید. 

حسنی و پسر عدسی، حسنی و عمه کلوچه، حسنی و غول گردن دراز، حسنی و شبح خوابالو، 
حسنی و خاله سرما، حسنی و دیگ آش، حسنی و االغ دم دراز، حسنی و برنجک، حسنی و بق 

بقو، حسنی و جارو و جارجاری  نام قصه های این مجموعه است. 
حاال با هم کمی از قصه حسنی و االغ دم دراز را می خوانیم.

»به قول خانم جان هر کسی یک شــــکل است. تو هم یک االغ 
قدبلند و دم درازی! همان طور که من یک پسر چاقالو و خوش 

قیافه ام !«
»آقا االغه دماغش را باال کشــــید. نگاهــــی به دمش انداخت 
و فریاد زد: »ای داد و بیداد! خودم کجا هســــتم و دمم کجا ! و 

دوباره عرعر گریه کرد.«

مسواک
اتل متل توتوله

نی نی قد کوتوله
مسواکش و میاره

دندوناشو می شوره
احمد قیاسوند

جدول
1- فصل برگ ریز

۲- مزه ی مورد عالقه بچه ها

3- متضاد روشن 

4- جابجایی هوا

5- تحمل و شکیبایی

تمساحقصههایحسنی

چهار  دارای  خزنده  اســــت  جانوری  ِتمساح 
دســــت و پای کوتاه، که در آب به راحتی شنا 
می کند. تمساح ها همیشه در آب نمی مانند 
می گذارند.  خشــــکی  در  را  تخم هایشــــان  و 
بســــیار  دندان های  و  فک  دارای  حیوان  این 
نیرومندی است. تمســــاح یک خزندٔه آبی و 
خشکی بزرگ است و در سراسر مناطق جهان 
مانند آفریقا، آســــیا، آمریکا و استرالیا زندگی 
دریاچه ها  و  رودخانه ها  در  تمساح  می کند. 
و سرزمین های مرطوب در آب های شیرین و 

گاهی در آب های کمی شور زندگی می کند.
تمساح بیشــــتر از انواع ماهی ها، خزندگان و 
پستانداران و گاهی از موجوداتی مثل صدف ها 
و سخت پوستان تغذیه می کند. تمساح جانوری 
باستانی است و دانشمندان بر این باورند که از 

زمان دایناسورها وجود داشته است.
تمساح دوزیست اســــت؛ اندام پولک پوش 
ناهمــــواری دارد و می توانــــد با ســــرعت و 
سادگی در آب شــــنا کند. این خزنده پاهایی 
با انگشتان چســــبیده بهم دارد، این ویژگی 
توان برگشت شتابان و حرکتهای ناگهانی در 
آب را به او می دهد. در مســــافت های کوتاه، 
حتی بیرون از آب بسیار چابک است. تمساح 
آرواره های بی اندازه نیرومند و دندان های تیز 

برای گرفتن و پاره کردن گوشت دارد.
کهنسال ترین  باورند  این  بر  محققان  برخی 
زندگی  ســــال  هفتاد  حــــدود  در  تمســــاح 

کرده است.
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رویااکبری
9سالهعضوکانونپرورشفکریکودکانو

نوجوانان

سارهخسروی
۱۱سالهعضوکانونپرورشفکری

کودکانونوجوانان

فاطمهرضایی
۱۱سالهعضوکانونپرورشفکری

کودکانونوجوانان

مریمعبدی
۱۵سالهعضوکانونپرورشفکری

کودکانونوجوانان

معصومهایمانی
9سالهعضوکانونپرورشفکری

کودکانونوجوانان

ملیکامرادی
9سالهعضوکانونپرورشفکری

کودکانونوجوانان

نیلوفرکریمیکامیار
۱۱سالهعضوکانونپرورشفکری

کودکان

فاطمهرجبی
۱۶سالعضوکانونپرورشفکری

کودکانونوجوانان

مهساقادری
۱۶سالهعضوکانونپرورشفکری

کودکانونوجوانان

یاسمنقاسمی
۱۵سالهعضوکانونپرورشفکری

کودکانونوجوانان

اشی
نقاشب

اگربهجای
یکمادرشهیدبودم
بهپسرممیگفتم...

سالم پسرم !
از اینکه دارم با تو حرف میزنم خیلی خوشحالم. 

آن  در  کــــه  دارم؛حســــی  عجیبــــی  حــــس  خیلی 
آمیخته  هم  با  دلتنگی  و  غم،اندوه،شــــادی،نگرانی 
شده اســــت.ناراحتم و فکر به این که دیگر هرگز تو را 
دلداری  مرا  که  چیزی  میکند.ولی  دلواپسم  نمیبینم 
میدهد این است که تو خود راه حق را پیدا کرده ای 

و در آن قدم نهاده و پیروز شده ای.
پسر عزیز تر از جانم دلم میخواهد برگردی تا دوباره 
صدایت را که عاشقانه فریاد میزدی و نغمه ی عشق 

به وطن را سر میدادی بشنوم.
کاش زمان به عقب برمیگشــــت و من یک بار دیگر  
تو را که مسلسل به دســــت در حالی که آماده رفتن 
بودی راهی ات می کردم و قرآن را پشت و پناهت قرار 

می دادم.
اما حاال که نیســــتی با یادت زندگی خواهم کرد و با 
موالیمان  به  عشق  راه  در  پسرم  گفت  خواهم  افتخار 

حسین)ع( و در راه وطن دوستی به شهادت رسید. 
امید وارم در آخرت پرچمدار موالیمان حســــین)ع( 

باشی.
بهاره معصومی  13 ساله  عضو ادبی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان مرکز بهار
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