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  نازيال عطايى روشن - 6 ساله از همدان  مهرداد حميدى از همدان  على مالمير از همدان

  نيكاعليزاده از همدان

دوست خوب شاپره

نيماى عزيز
تولدت مبارك

ننه سرمـا اومـده
■ معماى كدخدا

■ مقنعه مناسب 
■ داروى طبيعى براى سرماخوردگى

■ چه كسانى در يك مجله كار مى كنند؟



نانـــوا 
اينجا مغازه  چيه؟                                مغازه  نونواييه؟
نونواى پير مهربون                 خنده به لب، شيرين زبون
با دستاى لرزون و پير              مشغوله با آرد و خمير
خمير رو چونه مى كنه                  دونه به دونه مى كنه
تنور رو روشن مى كنه              چونه ها رو پهن مى كنه
با چونه ها نون مى پزه              نون هاى خيلى خوشمزه
يه گوشه هم مورچه و كك             به نونوا مى كنن كمك
مورچه درست كرده چونه                       كك به تنور مى چسبونه
نون مى پزن هر سه تايى                    توى دكان نونوايى!
تو نونوايى!                              از نونوا، نون مى خريم
صف مى كشيم يواش، يواش        نون مى خريم، نون لواش
اسدا... شعبانى
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شــاپره: امــروز مي خواهيم با طوطي ها به طور مختصر آشــنا 
بشيم. بچه ها راستي درباره طوطي ها چه مي دانيد؟

طوطي يكي از پرنده هاي بســيار زيبا و دوست داشتني است. 
اين پرنده از هزاران ســال پيش، بيشــتر در مناطق گرمســير 

مثل آفريقا و استراليا مي زيسته است.
طوطي ها يكي از حيوانات خونگرم هســتند يعنــي با هرگونه هوا، 

چه ســرد و چه گرم، خودشان را وفق مي دهند و حتي در قفس هم 
مي توانند زندگي راحتي داشــته باشــند. اين خصوصيات طوطي باعث 

شده كه دريانوردان در كشتي خود، طوطي نگهداري كنند. 
طوطي ها پرندگان شجاع و نسبت به هم باوفا هستند و اگر زماني خطري آنها را 

تهديد كند همگي باهم در برابر آن خطر مي ايستند و از هم دفاع مي كنند.
طوطي رنگ هاي مختلفي دارد؛ ســبز، طوســي، قرمز، نارنجي و گاهي اوقات آبي. يك خصوصيت ديگر 

طوطي، زبان ســخنگوي اوست. طوطي ها به چند علت مي توانند مثل انسان ها صحبت كنند؛ اول، زبان ضخيم 
و بلند اوست كه شبيه آدم هاست و دوم اينكه از هوش، استعداد و قدرت تقليد خيلي بااليي برخوردار است.  
طوطي قادر به تشــخيص معناي كلماتي كه مي گويد نيســت و فقط آن را تكرار مي كند. طوطي براي خوردن غذا 
از منقار قوي و پاهاي قدرتمندش استفاده مي كند و از گياهان و ميوه ها مخصوصا از ميوه انجير تغذيه مي كند. 

هسته ميوه ها را با منقارش مي شكند و مغز آن را مي خورد. 
طوطي هيكلي نه زياد بزرگ و نه زياد كوچك دارد (به اندازه يك كبوتر) با بدني كشيده و خوش فرم و دمي بلند كه 

نمايي زيبا به او داده است و داراي رنگ هاي بسيار شفاف و زيباست و منقاري خميده و چشماني گرد دارد.
تازه بچه ها ميتونيد در صفحه 6 شاپره روش ساختن يك طوطى زيبا رو با خمير ياد بگيريد.

منبع: چارديوارى

داستان بچه هاي محله من
در  محل  مسجد  بلندگوي  صداي  شاپره: 
نوحه اي  بود.  پيچيده  خانه  و  كوچه  فضاي 
داشت پخش مي شد: «دشت بال شد مقتل 
جاي  بيشه  اين  در  خالي ست   / دليران 

شيران»
مادرم از داخل صندوقچه لباس محرم من رو 

بيرون آورده بود. 
داشت جيبش رو مي دوخت. رو به من كرد و 
گفت كورش جان، امسال ديگه با كسي دعوا 

نكني پسرم. 
منم  مي شه.  ناراحت  حسين(ع)  امام  روح 
كه يك پسر بچه شيطون و بازيگوش بودم 
در جواب به مادرم گفتم: اگه بچه ها دوباره 
نذارن عالمت محل رو بگيرم بازم باهاشون 

درگير مي شم، آخه امسال نذر دارم مامان. 
زنگ خونه به صدا دراومد. در باز بود. بلند 
گفتم كيه؟ كسي جواب نمي داد. رفتم دم در 

ديدم غالمه. 
گفت:  نمي دي؟  جواب  چرا  پسر  گفتم: 
مي ترسم ننت بفهمه منم نذاره بياي. گفتم: 

حاال مگه چي شده. 
غالم گفت: هيچي. يعقوب با باباش صحبت 
كرده امسال داخل تعزيه شون يه نقش برام 
دست و پا كنه. اي خدا چي مي شد اگه نقش 

ابوالفضل(ع) رو به من مي دادن. 
زدم زير خنده وگفتم: آخه بچه، مگه تو چند 
نقش سياه  بتونه  يعقوب  اگه   ... اي  سالته. 
لشگر رو برات دست و پا كنه شاهكار كرده.

غالم گفت كورش، بيا با بچه هاي محلمون 
حضرت  نقش  بگيريم.  تعزيه  خودمون 

عباس(ع) رو به من بديد. 
اين  شدي  بزرگ  وقتي  تو  جون  بابا  گفتم 

نقش رو بگير. 
غالم گفت: اگه بزرگ نشدم چي. حاال كه 
سر مزار شهيد غالم ايستاده ام ياد حرفش 

افتادم كه مي گفت: اگه بزرگ نشدم چي؟
اون روز همه مي گفتن راكت مستقيماً افتاده 
روي سر غالم و شهريار. فقط از غالم يكي از 
پاهاش مونده. خدايا غالم هنوز يه بچه بود 

كه راه حضرت ابوالفضل(ع) رو رفت.
كورش قپانوري از نهاوند

طوطي رنگارنگ

خدايا از تو متشكرم 
شاپره: آينه چيزى است كه در آن خود را مى بينيم. آينه چيزى است كه در آن، چيزى را كه بر تن داريم، 

مى بينيم. آينه نعمت هايى را كه خدا به ما داده است، نشان مى دهد.
من خود را در آينه مى بينم كه زيبا هستم. چشم هاى قهوه اى ام و موهايم را كه به رنگ مشكى است، 

مى بينم. بينى خود و دهان و زبانى را كه يكى از نعمت هاى خداست و با آن حرف مى زنم، مى بينم.
بارها وقتى خوشحال هستم، شادى خود و زمانى كه غمگين هستم، گريه خود را مى بينم. قدى را مى بينم 
كه با گذشت زمان، بلندتر مى شود و لباس هايى را كه با گذشت زمان، كوتاه تر مى شوند. سرى را مى بينم 

كه در آن آرزوهاى زيادى وجود دارد.
من خدايى كه مرا اينقدر زيبا آفريده دوست دارم.

معماى كدخدا 
شاپره: مدرسه تازه تعطيل شده بود. كوشا با عجله به خانه مى رفت تا ناهار بخورد و به مزرعه برود. وقتى 
به ميدان آبادى رســيد ديد مردم در ميدان جمع شــده اند. جلو كه رفت ديد كدخدا معماى تازه اى براى مردم 

مطرح كرده است و هيچ كس هم جوابش را بلد نيست. 
كوشــا جلو رفت و گفت: «كدخدا مى توانى يك بار ديگر معمايت را بگويى؟ شــايد بتوانم جوابش را 

بدهم.» با گفتن اين جمله همه مردم آبادى خنديدند. 
يكى گفت: «ما با اين ســن و تجربه زياد نتوانســتيم جوابش را پيدا كنيم، چه رســد به تو.» مش صادق با 

شنيدن اين حرف گفت: «درست است كه كوشا 10 سال بيشتر ندارد ولى پسر باهوشى 
است.» 

كدخــدا دوباره معما را طرح كرد: «مش مراد يك گرگ، يك بز و يك بســته 
علــف دارد و مى خواهــد آن ها را از رودخانه بگذراند. اما مشــكل اينجاســت كه 

قايقش كوچك است و هر بار مى تواند يكى از آن ها را ببرد. 
حــاال بگوييد او چه طور اين كار را بكند تا گرگ و بز 

ــا هم و بز و علــف هم در يك طرف با هم نمانند.  ب
ــز خوراك  ــا بماند، ب ــا بز تنه چــون اگر گرگ ب

گرگ مى شــود و اگر بز با علف تنها بماند 
بز علف ها را مى خورد؟»

ــد لحظه فكر كــرد بعد   كوشــا چن
گفت: «كدخدا اين معما دو تا راه حل 

دارد!» 
تو مى توانى يكــى از دو راه حلى 
ــه ذهن كوشــا رســيده اســت،  را كــه ب

بگويى؟

اسدا... شعبانى
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داروى طبيعى
براى سرماخوردگى

شــاپره: وقتى زهرا از مدرسه به خانه برگشت متوجه شــد كه مادرش سرما خورده و حال مناسبى ندارد او 
مى داند كه خوردن داروهاى شــيميايى بايد تنها به دســتور پزشــك خورده شــود. ناگهان ياد داروى بى خطرى 
افتاد كه ســازمان جهانى بهداشــت آن را معرفى كرده است. اين داروى خوشمزه شامل عسل، چاى و آب ليمو 
است. مقدارى عسل را در يك ليوان چاى كم رنگ 
بريز و هم بزن و ســپس به مقــدار دلخواه به آن 

آب ليمو اضافه كن.
درباره عسل

عســل ماده غذايى خوشــمزه و باارزشى 
اســت. مــن وقتى يك قاشــق عســل را از ظرفش 
برمــى دارم به غير از طعم خوب آن به ياد خيلى 

چيزها مى افتم. 
عســل  قاشــق  يك  همين  تهيه  ــراى  • ب
ــد تا  ــرواز كرده ان ــور كيلومترهــا پ هــزاران زنب

شهد گل را جمع آورى كنند. 
حرارت  درجــه  نيســت  كردنى  ــاور  • ب
ــال زدن اين دما  كندو هميشــه 35 درجه ســانتيگراد اســت زنبورهاى كارگــر با انجام كارهــاى مختلف مثل ب

را ثابت نگه مى دارند. 
با حــركات خاصى دقيقًا محل  از بازگشــت  ــى كــه گلزارهــاى جديد را پيدا مى كنند پس  • زنبورهاي
گل ها را به بقيه زنبورها نشــان مى دهند. حدود 30 ســال پيش دانشــمندى به خاطر كشف اين حقيقت موفق 

به دريافت جايزه نوبل شد.

امام حسن عسكرىامام حسن عسكرى(ع)(ع) فرمودند:  فرمودند: 
■ ■ زودتر سالم كردن، نشانه فروتنى است. دو صفت بهترين است: زودتر سالم كردن، نشانه فروتنى است. دو صفت بهترين است: 

   اول ايمان به خدا و دوم كمك به ديگران.    اول ايمان به خدا و دوم كمك به ديگران. 
■ ■ دروغ، كليد همه بدى هاست. دروغ، كليد همه بدى هاست. 

■ ■ بهترين دوســت كســى اســت كه اشــتباه هايت را فراموش كند؛ بهترين دوســت كســى اســت كه اشــتباه هايت را فراموش كند؛ 
   اما خوبى هايت را به ياد داشته باشد.    اما خوبى هايت را به ياد داشته باشد. 

■ ■ خوشحالى كردن پيش آدم غمگين بى ادبى است. خوشحالى كردن پيش آدم غمگين بى ادبى است. 
■ ■ كسى كه به قيامت ايمان داشته باشد به وعده هايش عمل مى كند.كسى كه به قيامت ايمان داشته باشد به وعده هايش عمل مى كند.



چيســــــــــــــــــــــــــتان

چيســــــــــــــــــــــــــتان

جدول

اولى: «من از بس گوشت گاو خوردم مثل گاو قوى شدم.»
ــال كه ماهى  ــت من 4 س ــى عجيب اس ــى: «خيل دوم

مى خورم ولى هنوز شنا كردن ياد نگرفتم!»
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شاپره: زمستان داستان قديمى از سرگرمى
چله  بزرگ و كوچك است.

وقتى كه سوز و سرما بيداد مى كنه 
مادرم ميگــه كار، كار چله  كوچك 

است.
خواهــرم ميگــه قديما داســتان 
ننه ســرما تو كتاب هاى فارســى 

دبستان آمده بود. 
از مناسبت هاى باستانى، تنها نوروز 
برايمان مانده اســت و شب يلدا. 
چهارشنبه سورى كه قراره فراموش 
بشه و مدت هاست كه از معرفى 
فرهنــگ زيباى آن خبرى نيســت. 
ســيزده بدر هم كه معلوم نيست 

ماجرايش قراره كجا ختم بشه.
با اين وضع از فرهنگ هاى باستانى 
و  باقــى نمى مونه  ايرانى چيــزى 
نسل هاى آينده بى هويت مى شه و 
نا آشنا با فرهنگ قديمى و شايد 

بهتر بگويم فرارى از آن. 
هــر وقت زمســتان بود و ســوز و 
ســرماى آن، حــرف چله  بــزرگ و 

كوچك بود.

از قديــم اين باور بوده كه شــروع 
فصل زمســتان بــا چله بــزرگ و 
ادامــه آن با چله كوچــك همراه 
است. يعنى از اول دى ماه تا دهم 
بهمــن ماه به نام چلــه بزرگ و از 
دهم تا آخر بهمــن را چله كوچك 

نامگذارى كرده اند.
هميشه از مادرم شنيده ام كه چله  
كوچك خيلى ناقالســت و آن هم 
به اين دليل كه ســرماى زمستان 
در ايــن روزها بســيار ســخت تر و 
پرســوزتر از ديگر روزهاى زمستانى 

ا ست. 
اصطالح ديگرى هم هســت به نام 
«چارچــار» كه آن هــم به چهار روز 
اول چله  بــزرگ و چهار روز آخر چله 
كوچك گفته مى شود كه در تقويم 
ششــم تــا چهاردهم بهمــن ماه 

است. 
دوستان شاپره اى! جالبه بدونيد به 
شش روز آخر چله  كوچك «ششله» 
گفته ميشه كه روز آخر چله كوچك 

و پنج روز اول اسفندماه است. 

يادتون باشه پنج روز پس از ششله 
كه در تقويم برابر اســت با پنجم 
تا دهم اسفندماه، زمانيه كه زمين 
و درختــان و جانــوران بــه خواب 
زمستونى مى رن و به صورت دزدانه 
يعنى به آرامى و آهستگى، شروع 
به نفس كشيدن مى كنند. به اين 
دوره «نفــس دوزنــه» يعنى نفس 

دزدانه مى گويند. 
پس از نفس دوزنه نوبت مى رسه 
به «بــاد بيار» يعنى باد بيداركننده 
كه از دهم اســفند شروع شده و تا 
آخر اسفند ماه طول مى كشه. حاال 
زمانيه كه همه از خواب زمســتانى 
بيدار مى شن و آشكارا و بطور قابل 
ديدن شروع به تنفس از هوا مى كنن 
و در اين زمانه كه اندك اندك بهار و 

نشانه هاى آن آشكار مى شه.
بر اساس يك افســانه قديمى در 
ششله چنان هوا ســرد مى شه كه 
«همى و ممــى» پســران «دايا» 
يــا همان «ننه ســرما»، وقتى كه 
از خانه براى تهيه آذوقه و شــكار 

بيرون ميرن از شــدت و سوز سرما 
خشك ميشــن و مى ميرن و ديگر 

به خونه بر نمى گردند. 
«ننه ســرما»، مادر آنهــا، پس از 
شــنيدن اين خبــر چنــان ناراحت 
مى شــه كه بر سر و سينه مى كوبه 
كــه بر اثــر ايــن شــيون گردنبند 
مرواريدش پاره ميشــه و دانه هاى 
اون شــروع به افتــادن مى كنن و 
بــه صورت بارش تگــرگ به زمين 

مى ريزن.
بعد از اون، ننه ســرما از شــدت 
ناراحتى تكه چوب نيم ســوزى رو از 
اجاق بيــرون آورده و براى گرفتن 
انتقــام به قصــد ســوزاندن دنيا 

پرتاب مى كنه. 
مى گن اگــر اين تكه نيم ســوز در 
خشــكى بيفته ســالى كــه پيش 
روست، ســالى گرم و خشك و كم 
باران اســت و اگر نيم سوز در دريا 
يا آب بيفته، ســال آينده خنك و 

پر باران خواهد بود.
www.golestantalk.com :سايت

زمستونه زمستونه                                 فصل تگرگ و بارونه
 هوا شده خيلى سرد                              روى زمين پر از برف

چه خوبه كودكستان                                وقتى ميشه زمستان
كالغ هاى سياه رنگ                                     بخارى هاى روشن

 وقتى بارون مى باره                                  دلم ميخواد دوباره
 برم به كودكستان                                        ميان آن گلستان

ننه سرمـا اومـده ايرج: بيژن چرا روزهاى آفتابى با خودت چتر مى آورى؟
بيژن: آخه روزهاى بارانى بابام چتر را مى برد.

معلم: جمع درخت چى ميشه          شاگرد: آقا اجازه جنگل

شاپره: خميربازى، ماده اى تميز و 
نرم، با قابليت شكل گيرى بسيار 
ــه راحتى به  اســت كه تكه هاى آن ب
ــى را ايجاد  يكديگر مى چســبند و شــكل هاى زيباي
مى كنند.  مراحل زير را دنبال كنيد و يك كاردستى 

قشنگ بسازيد:

1- از همه چيز بلندتر است ولى سايه ندارد؟ 
2- سالى دوازده ماه روى يك پاست؟ 

3- سبز است؛ ولى تا آب بخورد، خونى مى شود؟ 

 رنگ
كنيد

افقى:
1. بزرگتر از درياست

2. روشن - درخشان و 
براق

3. انگورى كه خشك شده
عمودى:

1. مخالف روشنايى
2. قسمتى از دندان كه نام 

دختران هم هست
3. جانورى كه اداى انسان 

را در مى آورد
4. ورزش باال رفتن از كوه

هر كس را به جايى كه بايد باشد برسان

 خمير
بازى

طـــوطــــى



كتاب عددها 
ــاب عددهــا"، از مجموعــه كتاب هايى  شــاپره: "كت
است كه انتشارات پيك ادبيات براى كودكان چهار 
تا شش ساله منتشر كرده است. از اين مجموعه مى 
ــزارى براى غنى تر كــردن محيط  ــه عنوان اب توان ب

رشد و پرورش كودكان استفاده كرد.
■ هدف هاى كلى از تدوين اين مجموعه: 

-خودشناسى و پرورش عواطف
- پرورش روابط خانوادگى و اجتماعى

- آشنايى با مفاهيم پيش نياز رياضى و علوم
- تقويت ارتباط كالمى 

- آمادگى اوليه براى خواندن و نوشتن. 

ــر خيلى خوبى اســت. او از  شــاپره: مبينا دخت
اينكه همراه با مادرش به خريد برود خوشــحال مى 
شود او دوســت دارد به مغازه هايى كه اسباب بازى 

دارند نگاه كند. 
وقتى مشــغول تماشاى اســباب بازى هاست ، 

حواســش را جمع مى كند تا از مادرش دور نشــود. 
ــدن چيزى داخل مغازه اى  هر وقت مادر براى خري
مى رود ، مبينا هم مشــغول تماشــاى خوراكى هاى 
خوشــمزه مى شــود ؛ اما هيچ وقت با گريه كردن و 
ــق زدن ، از مادرش نمى خواهد كــه برايش از آنها  ن

بخرد؛ چــون مى داند كــه مادر به فكر ســالمتى او 
ــا و مادر مجبور مى شــوند براى  اســت.  گاهى مبين
خريد مدت زيادى راه بروند. پياده روى زياد ، مبينا 

را خسته مى كند. 
اما او هيچ وقت نق نمى زند و نمى گويد: واى 
خسته شدم .... بيا برگرديم خانه ... در عوض چند 
لحظه روى نيمكت يك پارك در همان نزديكى مى 

نشيند تا خستگى شان در برود. 
ــد و يا گريه كند،  ــا مــى داند كه اگر نق بزن مبين
ــادر مهربانــش ناراحت مى شــود و ديگــر او را با  م

خودش به خريد نمى آورد. 
ــراى اين كه  ــرد ب ــم مى گي ــادر تصمي گاهــى م
زودتر به خانه برســد ، از وســط پارك بگذرد . مبينا 
تاب و سرســره بازى در پارك را خيلى دوست دارد 
اما او مى داند كه مامان او را براى خريد كردن بيرون 
آورده اســت نه براى پارك رفتن و بازى كردن. براى 
ــن نق نمى زند و نمى گويد «مادر، بگذار بروم  همي

تاب و سرسره بازى كنم .»
 چــون مى داند كه هر وقت مادر فرصت كند ، 

او را براى بازى به پارك مى برد. 
براى همين، دســتش را به مــادرش مى دهد و 
ــى، از كنار تاب و سرســره مى گذرد و  بدون ناراحت

همراه با مادرش از پارك بيرون مى رود.
وقتى خريد زيادى مى كنند، در آوردن بعضى 
ــادر مبينا از اينكه  ــادر كمك مى كند. م از آن هــا به م

دخترش همراه اوست خوشحال است. 
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ــر را براى مصرف  ــاى عزيز نكات زي بچه ه
بهينه انرژي به خاطر بسپاريد:

ــانتيگراد دماي  - با كاهش هر يك درجه س
ــرف گاز كاهش  ــد از مص ــش درص اتاق، ش

مي يابد.

ــن كردن بخاري اتاق خواب،  - براي روش
ــان خوبي  ــواب زم ــل از خ ــاعت قب يك س

است.
ــت درصد صرفه جويي انرژي گاز  - فقط بيس
ــاوي است با روزانه بيش از 20  در منازل، مس

ميليون مترمكعب صرفه  جويي در مصرف گاز.
ــول روز پرده ها را كنار  ــتان در ط - در زمس

بزنيد تا از گرماي طبيعي استفاده كنيد.
ــتن در اتاق هاي خالي و  ــته نگه داش - با بس
ــاي موجود در آنها  خاموش كردن بخاري ه

ــي در مصرف گاز طبيعي  مقادير قابل توجه
صرفه جويي مي شود.

ــاي  ــك از اعض ــر هيچي ــول روز اگ - در ط
خانواده در منزل نيستند، بخاري را خاموش 

و يا شمعك آن را روشن نگه داريد.

در زمستان در طول روز پرده ها را كنار بزنيد 
تا از گرماى طبيعى استفاده كنيد.

استفاده از بخارى هاى بى نياز به دودكش در 
فضاهاى بسته مانند اتاق كودكان ممنوع است.

يكى از بهترين راه هاى صرفه جويى، خاموش نمودن 
بخارى يا مشعل شوفاژ هنگام مسافرت است.

معرفى كتاب

مبيـنا  در خـريــد 
مبيـنا  در خـريــد 

شــاپره: پل دزفول قديمى ترين پل جهان است كه هنوز هم مردم و وسايط 
ــه از روى آن عبور مى كنند. اين پل 1500 ســال پيــش، يعنى در دوره  نقلي

ساسانيان به دست اسيران رومى ساخته شد.
وقتى كه شــاپور اول پادشــاه ساســانى فهميد برخى از اسيرانش مهندس 
ــل را دارند به آنها گفت: «اگــر پل محكمى بر  هســتند و تجربه ســاختن پ
ــه «دز» بســازيد تا دو طرف شــهر به هم وصل شــود شــما را آزاد  رودخان

مى كنم.» 
با ساخته شدن اين پل اسم شهر دز پل (يا به زبان محلى دزپيل) گذاشته 
ــار تاريخى مهم  ــر كرد. اين پل يكى از آث شــد كــه به تدريج به دزفول تغيي
ايران اســت كه با شماره 84 در فهرســت آثار ملى كشور ثبت شده است. 

اين پل چند بار بازسازى شده است. 

را  ــداران  ــان همــه جان زب ــد حضــرت ســليمان  شــاپره: مي گوين
مي دانســت، روزي از خدا خواســت تا يك روز تمام مخلوقات خدا را 

دعوت كند. 
از خدا پيغام رسيد، مهماني خوب است ولي هيچ كس نمي تواند 

از همه مخلوقات خدا يك وعده پذيرايي كند. 
حضرت ســليمان به همه آنها كــه در فرمانش بودند 
دســتور داد تا براي جمع آوري غذا بكوشــند و 
قرار گذاشت كه فالن روز در ساحل دريا وعده 

مهماني است. 
ــدازه يك كوه  روزي كــه مهماني بود به  ان
خوراكي جمع شــده بود. در شــروع مهماني 
يك ماهــي بزرگ ســرش را از آب بيرون آورد 

و گفت: خوراك مرا بدهيد. 

يك گوسفند در دهان ماهي انداختند. ماهي گفت: من سير نشدم. 
بعــد يك شــتر آوردند ولي ماهي ســير نشــده بود.  حضرت ســليمان 
گفت: او يك وعده غذا مهمان است آنقدر به او غذا بدهيد تا سير شود. 
كــم كم هر چه خوراكي در ســاحل بود به ماهــي دادند ولي ماهي 
ســير نشــده بود. خدمتكاران از ماهي پرســيدند: مگر يك وعده غذاي 

تو چقدر است؟ 
ــورت اســت و اين  ماهــي گفــت: خــوراك مــن در هر وعده ســه ق
چيزهايي كه من خورده ام فقط به  انداره نيم قورت بود و هنوز دو قورت 

و نيمش باقي مانده است. 
ــردي به قصد  ــل بوجود آمــده و اگر ف ــن ضرب المث ــع اي از آن موق
خيرخواهي به كسي محبت كند و فرد محبت شونده طمع كند و مانند 
ــكار رفتار كند مي گويند: عجب آدم طمعكاري اســت تازه هنوز دو  طلب

قورت و نيمش هم باقي است. 

 سردبير
نوشته هاى رســيده را مى خواند و مطالب 
مناســب را براى چــاپ در مجلــه انتخاب 
مى كنــد. اگــر نوشــته اى زيــاد بــود، او 
مى توانــد با نظــر نويســنده كوتــاه كند. 

مسئوليت كلى مجله با سردبير است.
 گروه نويسندگان

بهتر است مسئوليت هر بخش از مجله، را 
به يك نفر بدهيم، اين افراد مطالب مورد 
نظر را مى نويســند يا گردآورى مى كنند و 
آن را به ســردبير مى دهند. اين گروه هر 
هفته دور هم مى نشــينند و كارهايشــان 
را مى خواننــد و درباره نوشــته ها گفتگو 

مى كنند.
 خبرنگار

خبرنــگار كســى اســت كــه بــراى مجله 
خبــر، گزارش و گفت و گــو تهيه مى كند. 
خبرنگاران جزو گروه نويسندگان هستند.

 تصويرگر
تصويرگر كسى اســت كه براى نوشته ها 
تصوير مى كشــد. مى توان براى هر مجله 

چند تصويرگر در نظر گرفت.
 صفحه آرا

به كســى كه نوشته ها و تصاوير(عكس يا 
نقاشى) را به شــكلى زيبا و خواندنى، در 
صفحه كنار هم قــرار مى دهد، صفحه آرا 

مى گويند. 
 ويراستار

ويراســتار كمــك مى كنــد تــا خوانندگان 
نوشــته ها را راحت تــر بخواننــد و زودتر 
متوجه شوند. اگر نوشته اى غلط اماليى يا 
دستورى داشته باشد، ويراستار آن ها را 

اصالح مى كند.
كوتــاه كــردن جمله هــاى خيلــى بلنــد و 
گذاشــتن كلمه هــاى ســاده تر بــه جــاى 
كلمه هاى سخت و دشــوار هم از كارهاى 
ويراستار اســت. در شروع كار مى توانيم 

از يك معلم فارسى هم كمك بگيريم.
 اعضاى ديگر

افــراد ديگــر هــم مى تواننــد در مجلــه 
كار كنند، مانند مســئول روابــط عمومى، 
مســئول امور مالى، مسئول فروش مجله 

و ... .

نوش
منا
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قابل قابل استفادهاستفاده در جهان در جهان

داستان

مهمترين ســرپوش  مقنعه  شــاپره: 
دختــران اســت و بايــد در انتخاب 
آن دقت زيادى كرد. اين نوشــته به 
دختر خانم هــا كمك مى كند تا مقنعه 

خود را بهتر انتخاب كنند.

■ مقنعه ساده 
در لبــه بااليى مقنعه ســاده يك تكه 
ابر الى پارچه دوخته اند. اين طورى 
لبه مقنعه صاف و مرتب مى ايســتد 
و ديگــر الزم نيســت بــا آن كلنجار 
برويــد! اگر بــاالى مقنعــه، يك قاب 
يا نوار دو اليه دوخته شــده باشــد 

خوش حالت تر مى ايستد. 

 ■

جنس مقنعه 
نــخ  و  كــرپ  كتــان،  از  را  مقنعــه 
مى دوزنــد. پارچه هاى كتان براى هر 
فصلى مناســب اســت؛ چرا كه عرق 

بدن را جذب مى كند. 
امــا بــراى دانش آموزان بيشــتر از 
مقنعه نخى اســتفاده مى شود. چون 
مقنعه نخى نازك تر اســت. روى سر 
خوب مى ايســتد و حالت موها را بد 

نمى كند. 
خاطــر  بــه  كــرپ  مقنعه هــاى 
سنگينى شان روى شانه مى افتند و 

كمى رسمى و شيك تر هستند. 
كــه  پارچه هايــى  باشــد  حواســتان 
نمى گذارنــد  هســتند  پالســتيكى 

موهاى شما به خوبى هوا بخورند. 
پارچه پالســتيكى  بــراى تشــخيص 
آن را بيــن انگشــتان بگيريد و كنار 
گوشــتان روى هم بكشيد اگر خش 

خش نكرد، آن را بخريد. 

■ اندازه مقنعه 
مقنعه نبايد تنگ يا گشاد باشد. مقنعه 
بسيار تنگ باعث احساس خفگى، سر 
درد و جلو آمدن بيش از  اندازه مقنعه 
روى صورت مى شود.  مقنعه گشاد هم 
با هر باال و پايين پريدنى ممكن اســت 
از سر بيفتد. اگر مقنعه از داخل كش 
داشته باشد راحت تر روى سر مى ماند. 

■ بهداشت مقنعه 
اگــر روســرى و مقنعــه را هفته اى 
دوبــار بشــوييد كمــك زيــادى بــه 

سالمت پوست و موى شما مى كند. 
در تابستان به خاطر عرق بيشتر بايد 
هفته اى سه بار مقنعه ها را بشوييد. 
در ضمن مقنعه هاى همديگر را ســر 
نكنيــد چون مى تواند بيمارى هاى مو 

را خيلى زود منتقل كند. 
در فصــل زمســتان و هــواى ســرد 
هم مى توانيد روى مقنعه يك شــال 

پشمى ضخيم بپوشيد. 

مقنعه مناسب 

هنوز دو قورت و نيمش 
هم باقي است
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