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شــاپره: ما 
ــم كه  ــج نفــر بودي پن
ســوار جيپ بوديم. گروهبان احمدي، سروان 
رضايي، اســتوار يكم سبحاني و سرباز 
ــم كه  ــود. من ــده ب ــدي كــه رانن خال
بي سيم چي گروه بودم. ما داشتيم 
ــه مأموريــت و شناســايي منطقه  ب

ناصرخان مى رفتيم. 
ــا آق و داغ  ــا رو ت ــدي بايد م خال
مي رسوند و برمي گشت. عراقي ها تا جيپ 
رو ديدند شروع كردند به گلوله باران جاده يه گلوله 

توپ درست خورد ده متري ما. خالدي پيچيد به 
كنار ســمت چپ جاده و من از جيپ پرت شــدم 

بيرون و سرم محكم به زمين خورد.
صدايي به گوشــم مي رســيد كــه مي گفت: 
ــاد پرســتار كجايي؟ چشماشــو  ــا! يكــي بي خداي
داره تكــون مي ده و همين طور داشــت داد مي زد 
و پرســتار رو صدا مي زد و من احساس مي كردم 

كه دلم نمي خواد از خواب بيدار بشم. 
روزه  چهــل  كــه  ــي  كامران ميشــه  ــاورت  ب
خوابيــدي و بيهوش بودي؟ ســه روز پيش كه 
ــه معجزه  به هــوش اومدي همــه مي گفتن كه ي
ديگــه اتفاق افتاده هيچ كــس باور نمي كرد زنده 

بموني.
ــان قلبت خيلي  ــن روزاي آخر ضرب  آخــه اي
ــراي نظام  ــاور كن هر وقت ب ضعيف شــده بود ب
ميومــدم اتاق تو به كســي بهم مي گفــت تو زنده 

مي موني حاال پسر خيلي خوشحالم. 

خيلي... بعد از چند روز از بيمارســتاني كه 
در كرمانشــاه بود مرخص شــدم و رفتم به سمت 
شهر خودمون وقتي رسيدم ديگه هوا تاريك شده 

بود.
 رفتم مغازه غالم يكي از دوستان زمان بچگيم 
آخــه دلم هــواي كاناداهاي تگرگي شــو كــرده بود 
خيلــي عطش داشــتم نزديــك كه شــدم چندتايي 
مشتري داشت از صحبت هاشون فهميدم كه چند 
ــي و روغن و قند  ــراي گرفتن پنير كوپن ســاعتيه ب
اينجا بودند و حاال نوبتشــون رسيده خواستم كه 
غالم رو صدا بزنم متوجه شدم عكسم روي ديوار 
كنار مغازه است و پايينشم نوشته شده: چهل روز 
از شهادت سرباز شــهيد سعيد كامراني گذشت. 
ــا ســيلي زدم ســر و صورت  شــوكه شــده بودم ب

خودم خوابم يا بيدارم؟ چه اتفاقي افتاده؟ 
ــودم... وقتي من  مــن كــه مجــروح شــده ب
ــد متر  ــن، چن ــودم پايي ــاب شــده ب از جيــپ پرت

ــر گوله توپ دشــمن باعــث انفجار جيپ و  باالت
ــه ته دره مي شــود و خبر شــهادت ما  ســقوطش ب
پنج نفر رو به خانواده هامون ميدن و همه بي خبر 
از اينكه بچه هاي بســيج من رو پيدا مي كنند و به 
بيمارستان اعزام مي كنند. تا نصف شب با خودم 

كلنجار رفتم كه چطور وارد خونه بشم؟
ــا به اين نتيجه رســيدم كه يواشــكي بدون   ت
ــوار باال برم وارد خونه بشــم  اينكــه در بزنم از دي
وقتي پريدم داخــل حياط چند قدمي هنوز نرفته 
ــرادرام بلند شــد و گفت: آي  ــودم كه صــداي ب ب

دزد... آي دزد... 
همــه خانواده ريخته بودن روي ســرم و من رو 
كتــك مي زدن هر چه مي گفتم من ســعيدم از جبهه 
برگشتم، كسي گوش نمي داد تا اينكه باندهاي روي 
سرم را باز كردم و محمود چراغ هاي حياط را روشن 

كرد و به يكباره همه فرار كردند به سمت خانه...
 كورش قپانوري

شــاپره: مطالعه كشــور عجيــب و منظــم موريانه هانشــان 
مــى دهد كــه موريانه هــا هم حرف مــي زنند و هــم زبان 

مخصوص به خود را دارند.
ــن و نيمي از آن  ــه موريانه ها كــه نيمي از آن در زير زمي الن
روي زمين است، مخروطي شكل است . در هر يك از اين 
ــه ها يك ملكــه وجود دارد كه حدود ده تا پانزده ســال  الن
عمر مي كند و هر ســال تعداد فرزندان وي زياد مي شود. 

چرا كه ملكه هر دو ثانيه يك تخم مي گذارد.
ــن طبقه اســت . طبقات و  ــه هــا داراي چندي ــه موريان خان

ساختمان خانه موريانه ها به شرح زير است:
طبقه اول: در و راهروى ورودى 

طبقه دوم: خوابگاه تابستاني كارگران.
طبقه سوم: اتاق ناهار خوري تابستاني.

طبقه چهارم: انبار آذوقه.

طبقه پنجم: سرباز خانه.
طبقه ششم: مقر تابستاني ملكه.

طبقه هفتم: انبار تره بار.
ــات شــيرده . (موريانه ها شــته  طبقــه هشــتم: آغل حيوان
ــرده، از آنها مراقبت  درختان را اســير كــرده، به النه خود ب
مي كنند و از شــيره و عصاره اي كه اين شته ها مي سازند، 

استفاده مي كنند.)
طبقه نهم: اتاق بچه ها.
طبقه دهم: اتاق بازي.

طبقه يازدهم: بيمارستان و تأسيسات پزشكي.
طبقه دوازدهم: خوابگاه زمستاني كارگران و گورستان.

طبقه سيزدهم: مقر زمستاني ملكه.
ــون جمعيــت دارد. اگر  اين كشــور عجيــب دو ســه ميلي
خطري موريانه ها را تهديد كند، همه موريانه ها به وســيله 
ــاده مقابله با خطر مي  ماموران انتظامات با خبر شــده و آم

گردند. 
تعويض موريانه نگهبان و احوالپرسي آنان 

سربازان نگهبان در ورودي النه، مشغول نگهبانى هستند 
و لحظه اي غفلت نمي كنند. اين ســربازان ريز به محض 
ــد. نگهبانان در  احســاس خطر، ديگــران را خبر مــي كنن
زمانهاى معين و دقيق عوض مي شوند، از اينجا مي توان 
ــد كه موريانه داراي قدرت تشــخيص وقت اســت.  فهمي
ــن از نزاكت و ادب نيز بي بهره نيســتند، هنگامي  همچني
كــه همديگــر را مالقات مــي كنند، به هم نزديك شــده و 

بينيشان را به هم مي مالند.
ــل اينكــه مي خواهند يكديگر را بشناســند يا ســالم و   مث
احوالپرسي كنند. بعد از آن خداحافظي كرده و به راه خود 

ادامه مي دهند. 
اعالم خطر موريانه ها 

ــه هــا براي اينكه خطــر را به ســايرين اطالع دهند،  موريان
سرشان را به ديواره چوبي النه ميكوبند، در نتيجه لرزشى 

داخل خانه ايجاد شده و ساير موريانه ها آگاه مي گردند. 
گفتگو با گرسنه ها 

ــا هم همكاري  ــد مورچه ها در تمام امور ب ــه ها مانن موريان
مي كنند. در جامعه موريانه ها گرســنه وجود ندارد. يعني 
ــد و احتياجــش را به او  گرســنه با ســير ارتباط پيدا مى كن
ــه ها از چوب مي ســازند،  ــد. خميري كه موريان مــى گوي
در معده شــان ساخته مى شــود. اگر موريانه اي كه گرسنه 
است، با موريانه سيرى برخورد كند، موريانه سير قسمتي 
از غذايى كه در معده اش مى سازد را به او مي دهد. به اين 

طريق در كشور آنها فقير و ثروتمند نيست.
 آنها با اين روش بســيار هوشمندانه و ساده، جامعه كاملي 

را ساخته اند. 
بد نيست بدانيم كه تشكيالت جامعه مورچه ها و زنبورها 

هم همينطور مرتب و منظم است. 

شــاپره: عمار ميهمــان امام صــادق(ع) بود. روز قشــنگى بود. 
چند تا كبوتر پشــت پنجره اتاق نشسته بودند و بق بقو مى كردند. 
ــام صادق(ع) با يك ســينى ميوه به اتاق آمد. ســينى را جلو عمار  ام

گذاشت و گفت: « خوش آمديد! بفرماييد ميوه!»
ــد و كمى ميوه خــورد. بعد گفت: «مى خواســتم  ــار خندي عّم
پســرم اســماعيل را به اين جا بياورم. او خيلى شما را دوست دارد. 

اّما نشد.»
لب هــاى امام صادق(ع) پر از گل لبخند شــد. عمار ادامه داد: 
«پســرم خيلى با ادب است. به من خيلى كمك مى كند. اخالقش 

خيلى خوب است.»
امام صادق(ع) بيش تر خوشــحال شــد و گفت: «من اسماعيل 
ــد، بيش تر  ــى به تو نيكى مى كن ــا حاال كه گفت را دوســت دارم. ام

دوستش دارم.» 
ــان پيامبر(ص) تعريف كــرد. قصه  او  بعــد امام يــك قصه از زم

درباره احترام به پدر و مادر بود. 
ــو آورد و بلندتر از  يكــى از كبوترها ســرش را از الى پنجره جل
قبل بق بقو كرد مثل اينكه آن كبوتر هم اســماعيل را دوست داشت  

و به او آفرين مى گفت. 
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 فاطمه جليلى فرناز طلعتى امين - كالس دوم ابتدايى النا ايمانى - از همدان

نه 
ريا

مو
درباره امام حسن عسكرى(ع)

همه عمر در 
محاصره نظاميان 

شاپره: امام يازدهم هم نام امام حسن مجتبى(ع) 
ــه معناى  معــروف به عســكرى اســت. «عســكر» ب

«لشكر» است. 
ــه اين دليل به عســكرى معروف  ــام يازدهم ب ام
ــه نظامى زير  اســت كه ســال هاى زيادى در يك محل
نظــر حكومت عباســى زندگى مى كرد. امام حســن 
عســكرى(ع) فرزند امام دهم حضــرت «على نقى» 

است و مادرش حديث نام دارد.
 او در يك روز جمعه در سال232 هجرى قمرى 
در ســامرا به دنيا آمد. امام حسن عسكرى(ع) پس از 
شــهادت پدرش در 22 ســالگى به امامت رسيد و 6 

سال رهبرى مردم را به عهده داشت. 
ــر نظر جاسوســان و  ــن ســال ها همــواره زي در اي
مأموران حكومت عباســى بود و دوســتان و يارانش 

خيلى سخت مى توانستند با او تماس بگيرند.
ــورى و اخــالق نيكــو كــم كم  ــا صب ــام(ع) ب  ام
ــد اخــالق حكومــت را طورى  مأمــوران تندخــو و ب
عوض كرد كه برخى از آنان از ياران حضرت شدند. 
ــود كــه نامه هــا و  ــن مأمــوران ب ــه وســيله همي ب

ــام مى رســيد و  ــه دســت ام ســؤال هاى مســلمانان ب
حضــرت به پرســش هاى آنان به صــورت نامه يا پيام 

شفاهى پاسخ مى داد.
 آن حضــرت در طول عمر 28 ســاله خود آزار و 
اذيت هشت خليفه عباسى را تحمل كرد و سرانجام 
در ســال 260 هجرى قمرى با شــربتى آميخته به زهر 
مسموم شد و به شــهادت رسيد. پس از او فرزندش 
ــام مهدى (عج) به امامت رســيد كه امامــت او تا به  ام

امروز ادامه دارد.
حيوان نا آرام

ــا اســترى چمــوش و خطرناك  خليفه اســب ي
ــود آن را رام كند و  داشــت كه هيــچ كس نتوانســته ب

سوارش شود.
ــا ســوار آن اســب  ــام خواســت ت  يــك روز از ام
وحشــى شــود. قصدش اين بود كه حيوان امام را به 
ــن بكوبد يا با لگد به او صدمه بزند. اميدوار بود  زمي
كه امام با اين حادثه كشــته يا زخمى شود. امام حسن 

عسكرى(ع) جلو رفت. 
دستش را روى سر اسب گذاشت و نوازش كرد 
و به آرامى سوارش شد و به طرف خليفه حركت كرد 

و فرمود: اين حيوان كه بسيار آرام و نجيب است ! 
خليفه كه از خجالت و دستپاچگى نمى دانست 
چه كند گفت: حاال كه توانستيد آن را رام كنيد من آن 

را به شما هديه مى دهم. 

چهل روز شهادت 

به خاطر پدر ومادر 



■ مواد معدنى 
ــى گوناگون نياز دارد تا كار خود را درســت  ــدن ما به 60 ماده  معدن ب
ــد: آهن، يد،  انجــام دهــد. حتمًا اســم برخــى از اين مواد را شــنيده اي

كلسيم، فسفر، فلورايد، مس، پتاسيم، روى، كلر، منيزيم و سديم.
ما براى ســاخته شــدن اســتخوان ها، دندان ها، ناخن ها، پوست و مو 
نياز به مواد معدنى داريم. براى تأمين مواد معدنى بدن، مصرف زياد 

ميوه و سبزيجات را فراموش نكنيد.
■ آهن 

ــى آهن كافى به بدن نرســد، بدن كم خون و رنــگ چهره زرد مى  وقت
شــود. كمبود آهن، رشد بدن را كم مى كند و روى هوش ما اثر منفى 
مــى گــذارد. در نتيجه يادگيرى درس ها براى ما مشــكل مى شــود. 

گذشته از اين، فرد كم خون ضعيف و هميشه خسته است.
ــراى تأمين آهــن بدنت، مى توانى از اين خوردنى ها اســتفاده كنى:  ب
ســيب، زردآلو، انار، اسفناج، پسته، جگر، گوشت مخصوصًا گوشت 
ــازه، گندم، موز، گالبى، گيالس، لوبيا،  ماهى، ليموترش، خرماى ت

عدس و گوجه فرنگى.
■ كلسيم 

ــدان هايت مى پوســند، موهايت  اگر كلســيم در بدنت كم شــود، دن
سفيد مى شوند، ناخن هايت تندتند مى شكنند و مرتب از بينى ات 
خون مى آيد. كمبود كلســيم، باعث پوك و سســت شــدن استخوان 
هاى بدن مى شود و پوكى استخوان برابر است با كمر درد و پادرد 

دايمى در هنگام پيرى.

ــم ضربان قلب يكــى از كارهاى اين  تنظي
ماده مهم است.

كلســيم در شــير و گروه لبنيات به مقدار 
ــادام، فندق، ســيب،  زياد وجــود دارد. ب
لوبيا قرمز، جگر ســياه و ســفيد و خانواده 
پرتقال(مركبات) هم كلسيم خوبى دارند.
ــاده معدنى در بدن  كلســيم، فراوان ترين م
ــًا 1 كيلوگرم  ــرد تقريب اســت. در بدن هــر ف

كلسيم وجود دارد.
■ فسفر 

فســفر نقش مهمى در بدن دارد. در ســاختمان 
تمام ســلول ها فســفر وجود دارد؛ پس بدون آن 
ــادر به رشــد نيســت. خدواند در  هيچ ســلولى ق
بيشــتر غذاها فســفر را قرار داده اســت؛ پس نگران 
نباشــيد. فسفر به همراه كلسيم، استخوان ها را محكم 
مى كنند. فســفر جريان انرژى را در بدن تنظيم مى كند 

و درد عضالت را كاهش مى دهد.
ــل پنير و  ــادى دارد. در لبنيات(مث گوشــت، فســفر بســيار زي
ماســت) حبوبات(مثل گندم، عدس و لوبيا)، دانه هايى مثل بادام، 

گردو و فندق و تخم مرغ هم فسفر زيادى هست.
اين ماده پس از كلسيم، زيادترين ماده معدنى موجود در بدن است.

■ پتاسيم
پتاســيم يكى از مهم ترين مواد موجود در بدن اســت. پتاسيم گردش 
خون را تنظيم و فشــار خون را كم مى كند. باعث مى شود قلب، كليه 

ها و سلول هاى عصبى بهتر كار كنند.
 در نتيجــه افراد، كمتر دچار حمله هــاى قلبى و بيمارى هاى عصبى 
ــا در اين  ــواد غذايى وجــود دارد؛ ام مى شــوند. پتاســيم در بيشــتر م
خوراكى ها بيشــتر است: سيب، موز، اســفناج، پرتقال، نارنج، ليمو، 
انگور، انجير، نارگيل، به، برنج، ماست، زرشك، سويا و لوبيا سفيد.

هنگام اســهال و استفراغ، پتاســيم زيادى از بدن دفع مى شود. در اين 
هنگام خوردن غذاهايى با پتاسيم فراوان ضرورى است.

■ ويتامين ها
اگر ويتامين ها در بدن نباشــند، همه غذاهــاى دنيا را هم كه بخوريد، 
ــدن از غذاهاى  ــن ها كمك مــى كنند ب ــدارد. ويتامي ــده اى ن ــچ فاي هي
مختلف استفاده كند. دانشمندان ويتامين هاى زيادى را كشف كرده 

اند كه چند تا از آن ها معروف تر از بقيه هستند.
ــواده اش(ب1، ب2، ب3، ب6، ب12)  ــن هــاى آ، ب و خان ويتامي

ث، د و كا.
ــن جا با تعــدادى از اين ويتامين ها و مهم ترين منابع آن ها آشــنا  در اي

مى شويم. بيشتر ويتامين ها در ميوه ها و سبزى ها وجود دارند.
■ ويتامين آ 

فايده: افزايش اشتها، تقويت سيستم عصبى و كمك به كار منظم قلب
ــج، زرده تخم مرغ،  ــات، هوي ــع: روغن ماهى، شــير و گــروه لبني منب
زيتون، آفتاب گردان، جگر، شلغم، كدوحلوايى، خرما، جوانه گتدم، 

نارگيل، كاهو و اسفناج. 
■ ويتامين ب1(تيامين)

ــه كار منظم  ــده: افزايــش اشــتها، تقويت سيســتم عصبى و كمك ب فاي
قلب.

منبع: سبوس(پوســت گندم و جو)، چلتوك(پوست برنج)، جوانه 
گندم، گوشــت ماهى، گوشــت مــرغ و زردة تخم مرغ،كلــم، كاهو، 

كنجد، گردو، فندق و شلغم. 
■ ويتامين ب2(ريبو فالوين) 

فايده: ســالمتى بينايى، ســالمتى و شادابى پوســت و سوخت و ساز 
بدن

منبع: گوشــت قرمز، شــير، ماســت، ســبزيجات، گندم، جــو و برنج 
سبوس دار 

■ ويتامين ب3(نياسين)
فايده: ســوخت و ســاز بدن، ســالمتى پوســت، دســتگاه گــوارش و 

اعصاب
منبع: انواع گوشــت، تخم مرغ، شير، بادام زمينى، گندم، جو و برنج 

سبوس دار.
■ ويتامين ب6(ثيامين)

فايده: سوخت و ساز بدن و خونسازى
منبع: گوشت گاو و گوسفند، گوشت ماهى، تخم مرغ، جوانه گندم، 
ســبوس گندم و چلتوك برنج، ماءالشــعير، حبوبات(نخود، عدس، 
مــاش و لوبيا)به خصوص لوبيا ســفيد، ســيب زمينــى، ذرت، كلم، 

موز، بادام و گردو.
■ ويتامين ب12

فايده: توليد سلول هاى تازه در بدن و حفظ سلول هاى عصبى
منبع: گوشت، تخم مرغ، جگر، دل و قلوه، شير و پنير.

■ ويتامين ث
فايده: افزايش قدرت بدن، جلوگيرى از سرماخوردگى، رفع خستگى 

و تقويت اعصاب.
منبع: انواع مركبات، گل كلم، اســفناج، سيب زمينى، گوجه فرنگى، 
تره، شاهى و لوبيا، ويتامين ث تقريبًا در تمامى سبزى هاى تازه وجود 

دارد.
■ ويتامين د

فايده: محكم شدن استخوان ها
منبع: روغن و گوشت ماهى، زرده تخم مرغ، شير، جوانه گندم، كره، 

پنير و جگر.
ــد، خود بدن  ــى نور خورشــيد به پوســت مى تاب خوشــبختانه وقت

ويتامين د توليد مى كند.
 مينا جعفرى نژاد
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باا استفاده ازتتا زدن كااغذذ، به رراحتتى مى توانيم ييكك كاردستستى زيبا بسساسازيمم.
وساييلل مموردد نيااز براى سساختنن ممييمون: 

• كاغذ رننگى                          • خط كشش                          • قييچىىى 

بدون اجازه
معلمى از شــاگردانش پرســيد:«چه 
كسى دوست دارد به بهشت برود؟» 
همه بچه ها دستشــان را باال گرفتند 

به جز يك نفر.
ــاال   معلــم گفــت: چــرا دســتت را ب

نمى برى؟ 
شاگرد گفت: چون مادرم گفته بدون اجازه او هيچ جايى نروم.

قوى ترين حيوان
روزى پســرى از پدرش پرسيد: پدر 
ــن حيوان  جــان اگر گفتــى قوى تري
ــدر گفــت: مورچه؛  كــدام اســت؟ پ
چــون يك روز مورچه اى داخل پريز 
ــرق رفت. من خواســتم او را بيرون  ب
ــان لگدى به مــن زد كه  ــاورم. چن بي

چند متر پرت شدم.

چيستم من...؟؟؟!!!
دو چشــم دارم                           مى نشــينم روى چشــمت
تــا ببينــى ايــن جهان را                           تا ببينى از نگاهم 
هر كجاى آسمان را                           من دوچشم تيز دارم 
بــا هــم و همــكار هســتند                           تو اگر بخواهى 
اين دو تا بيدار هستند                           با دو تا پايى كه دارم
پشت گوشت مى نشينم                           تا كه با اين چشمهايم
چشمهايت را ببينم                           پيرها با چشم هاشان
پشت چشمم مى نشينند                           تا به وقت راه رفتن
زير پاشان را ببينند                           من كه هستم؟ چيستم من؟
من بزرگم ، كوچكم من!                           آرى آرى خوب گفتى
                            ! مــن . . . . . . . من . . . . . .

كاردستىكاردستى
ميمون ميمون 

1 32 4

5 76 8

9 1110 12

13 1514 16

                            ! مــن . . . . . . . من . . . . . .
دو دست، دو دوست 
دستدست چپم كثيف است چپم كثيف است
واى واى واى چقدر بد!واى واى واى چقدر بد!
چه كار كنم؟ كى آن راچه كار كنم؟ كى آن را
براى من مى شويدبراى من مى شويد

چاره ى مشكلم چيست؟چاره ى مشكلم چيست؟
ياور دست چپ كيست؟ياور دست چپ كيست؟
يادم آمد دست راستيادم آمد دست راست

همين كه اين نزديكى ستهمين كه اين نزديكى ست
ياور دست راست كيست؟ياور دست راست كيست؟

كدام رفيق؟ كدام دوست؟كدام رفيق؟ كدام دوست؟
درسته اين دست راستدرسته اين دست راست

دوستى كه نزديك اوستدوستى كه نزديك اوست
ما بچه هاى خوب همما بچه هاى خوب هم
شبيه اين دو دستيمشبيه اين دو دستيم

هميشه و هر كجاهميشه و هر كجا
يار و برادر هستيميار و برادر هستيم

■
فس
ا

آشنايى با ويتامين ها و مواّد معدنى 
براى بدن سالم

ــتتو  ــاپره: تا حاال براتون پيش اومده كه كيف دوس ش
ببيني بگي از كيف من خوشگل تره!

كاشكي كيف من اين شكلي بود يا هر چيز ديگه اي كه 
دوست تو داره از مال خودت بهتر و قشنگ تر بدوني؟
يك ضرب المثل قديمي هست كه ميگه: «مرغ همسايه غازه»

اين يعني تو فكر مي كني كه چيزي كه خودت داري 
از مال ديگران زشت تر و بدتره در صورتي كه ما نبايد 
ــه كنيم و دست  هيچ وقت خودمونو با ديگران مقايس
ــم بگيريم و بايد قدر هر چيزي كه خودمون داريمو  ك

بدونيم و اين به فكر بد و اشتباهه.

مرغ همسايه غازه
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شــاپره: جير جيرك در فصل تابستان كار نمى كرد. او براى سرگرمى 
خود و حيوانات ديگر ساز مى زد و آواز مى خواند. تابستان تمام شد.

ــرك چيزى براى   ســه ماه پاييز هم گذشــت و زمســتان آمد. جيرجي
ــود و آواز  ــراى اين كه او در تابســتان فقط ســاز زده ب خــوردن نداشــت. ب

خوانده بود  و غذايى براى فصل زمستان نگه نداشته بود. 
ــود. او نه خانه  ــن روزها درســت نكرده ب ــه اى هم براى اي حتــى خان
داشــت نه غــذا داشــت و نه لباس گرمى كه بپوشــد و ســردش نشــود. 

زمستان سرد شروع شد. 
جيرجيرك بى فكر در جنگل تنها ماند. پيش سوســك شاخدار رفت 
و گفت: من خانه و خوراكى ندارم. ســردم است. گرسنه هستم. پولى هم 

ندارم. مى توانم سه ماه در خانه تو بمانم؟
ــدارى آن وقــت  ــول ن ــى شــد و داد زد: پ  سوســك شــاخدار عصبان

مى خواهى سه ماه زمستان را در خانه من بخورى و بخوابى؟ 
پس تابســتان چــه كار مى كردى؟ چــرا براى خودت خانه درســت 
نكردى؟ غذا جمع نكردى؟ حاال مى خواهى بدون دادن پول بيايى خانه 
ــرك را از خانه اش   من؟ نخير. اجازه نمى دهم. سوســك شــاخدار جيرجي

بيرون كرد.
ــار خانه  مــوش پر از غــذا بود.  ــرك پيــش موش رفــت. انب  جيرجي
ــرك به مــوش گفت: اجــازه مى دهى فصــل زمســتان در خانه تو  جيرجي

زندگى كنم؟ پول ندارم. گرسنه ام. سردم است.

ــم اين كار را بكنم. لطفًا   مــوش گفت: معذرت مى خواهم. نمى توان
تشــريف ببريد.  جيرجيرك دوباره به راه افتاد. سرما بيشتر مى شد. دلش 
از گرســنگى ضعــف مى رفــت. جيرجيرك پيش موش كــور رفت. خانه  

موش كور در زير زمين بود.
 آنجا بخارى هم داشت و نمى گذاشت سرماى بيرون بيايد تو. خانه 
موش كور گرم و راحت بود. جيرجيرك با ترس و نااميدى گفت: موش 

كورعزيزم! مهمان نمى خواهى؟
ــاد زد و گفت: گفتى   مــوش كور با شــنيدن صــداى جيرجيرك فري

مهمان؟ بيا جلو تا من بتوانم با دستم تو را لمس كنم. من كور هستم. 
جيرجيرك جلو رفت. موش كور دست روى سر و صورت او كشيد 

و گفت تو هستى جيرجيرك؟ چقدر خوشحالم. 
ــم؟ البته فقط براى  جيرجيرك پرســيد: آيا مى توانم اينجا زندگى كن
فصل زمستان. سازم هم همراهم است. موش كور با مهربانى گفت: البته. 
ــود پر در بياورد و  ــه كه مى توانى. جيرجيرك از خوشــحالى نزديك ب البت

پرواز كند. 
مــوش كور گفت: حاال كه ســازت همراهت اســت آهنگى براى من 
بنواز. جيرجيرك شــروع به نواختن كرد. موش كور جايى را نمى ديد به 
همين خاطر از صداى موســيقى لذت مى برد. جيرجيرك و موش كور با 

هم زندگى كردند. آن ها غذاهاى خوشمزه اى مى پختند و مى خوردند. 
ــا بخارى خانه  بيرون هوا خيلى ســرد بود مثل قطب شــمال بود. ام

ــه را گرم مى كــرد. جيرجيرك  آن ها هميشــه روشــن بود و خان
براى موش كور روزنامه  جنگل را مى خواند. آن ها در آن خانه  

ــد و مى خوابيدند و روزنامه مى خواندند و  گرم مى خوردن
موسيقى گوش مى كردند. 

ــود. آن هــا بعضى  مــوش كور ســر حــال آمــده ب
ــا  لباس هاى تميز مى پوشــيدند. جيرجيرك  وقت ه

موهاى موش كور را شــانه مى زد. آن وقت با يكديگر در مهمانى شــربت 
تمشك هسته بادام و عسل مى خوردند.  سپس نوبت بستنى مى شد. بعد 
از آن، از ميان برف و يخ كدوى يخ زده مى آوردند روى آن شكر مى ريختند و 
مى خوردند. آن زمستان به موش كور و جيرجيرك خيلى خوش گذشت.

 شــايد يكى از بهترين زمستان هاى آن ها بود موش كور و جيرجيرك 
هيچ وقت يكديگر را فراموش نكردند.

 همه  حيوانات مى دانستند كه موش كور و جيرجيرك با هم دوست 
هستند و در سختى ها به هم كمك مى كنند. 

شاپره: در روزگاران 
گذشته حاكم پيرى بود 

كه به گل ها و گياهان 
عشق مى ورزيد. او 

پير شده بود؛ از اين 
رو به فكر افتاد تا 

جانشينى براى 
خود انتخاب 

كند. 

دستور داد جارچيان جار بزنند كه هر كس 
مى خواهد جانشين حاكم شود، به قصر بيايد. 

مردم زيادى به قصر آمدند. پادشاه به هر 
يك از آنها دانه اى داد و گفت: «شما بايد اين 

دانه را بكاريد و خوب از آن مراقبت كنيد تا 
گل دهد. شش ماه بعد دوباره به اينجا بياييد 

تا ببينم چه كسى زيباترين گل را پرورش 
داده است.

 آنگاه جانشين خودم را انتخاب مى كنم.» 
در بين كسانى كه به قصر آمده بودند دختر 

كوچكى هم بود او هم دانه اى از پادشاه 
گرفت و به خانه برد تا هر چه زودتر 
آن را بكارد. دخترك روزها منتظر 

ماند اما دانه اش جوانه نزد. 
خاك گلدانش را عوض كرد، 

گلدانش را جابه جا كرد؛ ولى باز 
هم خبرى نشد روز قرار هر كسى 

كه به قصر مى آمد يك گلدان به دست 
داشت. در هر گلدان هم گلى زيبا و چشم 

نواز وجود داشت. 
حاكم با دقت گل ها را نگاه مى كرد و سرش 

را تكان مى داد و زير لب مى گفت: «چه گل 
قشنگى!» حاكم همه گل ها را كه تماشا كرد 

به دخترك رسيد. 
دخترك از خجالت در گوشه اى ايستاده بود؛ 

چون در گلدان او گلى نبود. پادشاه گفت: 
«پس گل تو كجاست؟»

دخترك جواب داد: «من دانه اى را كه شما 
داده بوديد كاشتم اما هر كارى كردم گل 

نداد.» حاكم لبخند زد. 
جلو رفت و به دخترك گفت: «چه دختر 

راست گويى!» سپس سرش را بلند كرد و با 
صداى بلند خنديد و گفت: «من جانشينم را 
يافتم. اين دختر جانشين من است.»  همه 
با تعجب به دخترك و گلدان خالى او نگاه 

كردند. 
حاكم ادامه داد: «تمام دانه هايى كه من به 

شما داده بودم پخته شده بود. بنابراين 
امكان نداشت گل بدهند. تنها كسى كه بدون 
گل به قصر آمده ست همين دخترك است او 

راستگوترين فرد اين شهر است؛ بنابراين 
براى جانشينى من از همه شايسته تر است.»

چربى به اندازه 
شاپره: خوردن چربى براى بدن مفيد است يا 

نه؟ چرا ما چاق مى شويم؟ براى جلوگيرى 
از چاقى چه بايد كرد؟ممكن است اين سؤالها 

سؤالهاى تو هم باشد. در اين نوشته،به 
بعضى از پرسشهايى كه بچه ها درباره چربى 

ها دارند، جواب داده شده است. 
چرا بايد در بدنمان چربى داشته باشيم؟

بدن ما به چربى نياز دارد چون با آن كارهاى 
مهمى انجام مى دهد چربى شدت ضربه هايى 
را كه به بدن وارد مى شود كاهش مى دهد به 

سالمتى پوست، مو و ناخن هاى ما كمك مى 
كند و انرژى بدن را تأمين مى كند.

چربى ها كجا جمع مى شوند؟
معموالَدر قسمت هاى شكم، اطراف لگن (باسن) 
و اطراف اندامهاى داخلى مثل قلب. چربى هايى 

كه در قسمت شكم و پهلوها انبار مى شوند 
ظاهر بدن را تغيير مى دهند اگر چاق بشويم 
معلوم است كه چربى بدنمان زياد شده است 

و بايد فكرى به حال خودمان بكنيم. 

چرا چاق مى شويم؟
بدن ما به مقدارى چربى نياز دارد وقتى 
بيش از اندازه چربى مى خوريم بدنمان 

آن را انبار مى كند تا در مواقع الزم 
استفاده كند.

چه كار كنيم كه چربى ها انبار نشوند؟ 
خوردن غذاهاى مناسب به همراه ورزش 
بهترين راه براى جلوگيرى از انبار شدن 

چربى است.
چه بخوريم و چه نخوريم؟ 

همه چيز مى توانيد بخوريد، اما 
به اندازه! زياده روى در خوردن 

شيرينى، نوشابه، غذاهاى سرخ كرده، 
سس سفيد، كالباس و سوسيس خيلى 

زود ما را چاق مى كنند و باالخره 
يادتان باشد با عجله غذا نخوريد. در 

عوض، از خوردن ميوه هاى تازه و 
سبزى هاى گوناگون پرهيز نكنيد؛ چون 
براى سالمتى و رشد شما خيلى مفيدند 

وشما را چاق نمى كنند. در ضمن خوردن 
آب را فراموش نكنيد.

با چند كار ساده، مى توان ناراحتى و غم را كم كرد و زندگى 
شادترى داشت.

1. ناراحتى هايتان را به ديگران بگوييد.آدم ها وقتى در مورد 
غم هايشان حرف مى زنند كمتر احساس ناراحتى مى كنند. 

ــان همدردى كنيد. همــدردى كردن  2. با دوســتان غمگينت
شما غم آن ها را كم مى كند. 

ــن كار كمك مى كند تا  3. درباره مشــكالت گفتگو كنيد. اي
بفهميم مشكالت چگونه به وجود مى آيند. 

ــم تا راه هاى  4. وقتــى مشــكلى پيش مى آيد خوب فكر كني
ــم و آن را در جمع بگوييم. ديگران مى توانند  حــل آن را پيدا كني
ــه ما كمك كنند تا راه هاى ســاده ترى را براى حل مشــكلمان  ب

انتخاب كنيم. 
ــم راه هــاى زيادى براى حل يك مشــكل  ــاور كني 5.  ب
وجود دارد؛ و هميشــه هســتند آدم هايى كه مشكلمان را 

به كمكشان حل كنيم. 
ــم. هــر  ــى هــا درس بگيري 6. از مشــكالت و ناراحت
مشكلى يك تجربه است ما ياد مى گيريم چگونه مشكالت 
بعدى رابهتر حل كنيم.تازه، اين ناراحتى ها دوستان واقعى و 
خوب را گرد هم جمع مى كند. دوســتان خوب آنهايى هستند 

كه در زمان ناراحتى ها و مشكالت هم در كنار هم باشند. 

شاپره: مردم از هزاران سال پيش مى دانستند كه بعضى 
ــن آب ها به صورت  از آبهــا خاصيــت درمانى دارند. اي
طبيعى از زمين مى جوشــند. چشــمه هاى آب معدنى 
در كشور ما فراوان است. به جز چشمه ها حتى درياچه 
هايى هم داريم كه خواص دارويى دارند.مانند درياچه 

اروميه
■ خواص آب از كجا مى آيد؟

خواص آب هاى معدنى بستگى به جايى دارد كه از آن 
خارج مى شــوند. آب ها موادى را كه ســر راه خود مى 
ــد در خــود حل مى كنند. مثًال اگر مس بر ســر راه  يابن
آب قرار داشــته باشــد، آب مس دار مى شود و اگر كلر 

بر سر راه آن قرار داشته باشد،ُكُلر دار مى شود.
■ چگونه از آب هاى معدنى استفاده كنيم؟

آب هاى معدنى خيلى زود خاصيت خود را از دســت 
مى دهند. بعضى از آب ها هنگام خارج شــدن از زمين 
گرم هســتند. وقتى اين آب ها سرد مى شوند، معموًال 
ــى خود را از دســت مى  ــد و خاصيت داروي مــواد مفي
ــد. اين خاصيت را با گرم كردن دوباره آن مى توان  دهن

بدست آورد. 
قرار گرفتن در هواى آزاد يا نور خورشيد هم باعث مى 
ــد. بنابراين بهتر  شــود خواص خود را از دســت بدهن
اســت از اين آبها در سرچشــمه اســتفاده كنيم. بيشــتر 
آبهاى معدنى، در مكانهايى زيبا قرار گرفته اند كه رفتن 

به اين مكانها خودش آرامبخش است.
■ چه كسانى نبايد از آب هاى معدنى استفاده كنند؟

ــن بيمارى ها را داشــته باشــد نبايد از آب  اگر كســى اي
معدنى استفاده كند.
شديد  خونى  • كم 

هموفيلى  بيمارى  يا  خون  • سرطان 
قند  • بيمارى 

كليه  •  نارسايى 
شديد  ِسل  يا  • زردى 

پيشرفته  • سرطان 
شديد  تنفسى  يا  قلبى  هاى  • ناراحتى 

به جــز اين افراد ، يــك گروه ديگر هــم بايد از مصرف 
ــن آب ها جلوگيرى كنند: خانم هايى كه فرزندى در  اي

شكم دارند.
■ انواع آب معدنى

ما در كشورمان شش نمونه آب معدنى داريم:
ناراحتى  براى  ها  آب  دار:اين  ــات  بيَكربن هاى  • آب 

هاى دستگاه گوارش و كيسه صفرا مفيدند. 

را درمان  ناراحتى هــاى كبد  • آب هاى ســولفات دار: 
مى كند. ادرار آور هستند وشكم را به كار مى اندازند. 

براى  و  ها شــور هســتند  آب  دار:اين  ُكُلر  • آب هاى 
ناراحتى اعصاب مفيدند. 

اين آب ها معموًال بوى تخم  • آب هــاى گوگرددار: 
ــا خــارج مى  ــد و گازى از آنه ــده مــى دهن مــرغ گندي
شــود. اين آب ها براى روماتيســم و زخم هاى پوستى 

و تقويت دستگاه تنفسى مفيد هستند. 
از  برخى  ــراى  ب هــا  آب  ــن  اي دار:  مــس  هــاى  • آب 

بيمارى هاى پوست مفيدند 
استفاده  كسانى  درمان  براى  دار:  آرِسنيك  هاى  • آب 

مى شود كه ناراحتى پوستى يا آلرژى دارند. 
ــه مهمــى كه همه  ما بايد به ياد داشــته باشــيم، اين  نكت
است كه استفاده از اين آب ها بايد توسط پزشك تجويز 

شود.
■ آب معمولى هم دواست

آب معمولى هم اگر به اندازه و به موقع مصرف شود، مى 
تواند از بيمارى هاى زيادى جلوگيرى كند.اگر آب كافى 
وارد بدن شود، سم هاى توليد شده در بدن ، بيرون مى رود 
و فرد بيمار نمى شــود. اگر كسى آب كافى نخورد،اولين 

صدمه را به كليه هايش وارد مى كند. 
كليه ها تصفيه خانه بدن هستند و مواد اضافى و سمى را از 
خون مى گيرند و از طريق ادرار بيرون مى فرســتند. حاال 
اگر كليه ها شســت و شو نشــوند، اين مواد اضافى سفت 

مى شود و به صورت سنگ در مى آيد.
■ چقدر آب بنوشيم ؟

مقدار آبى كه بايد بخورى بســتگى به آب و هوا وميزان 
فعاليــت تو دارد. در مناطق گرم يا فصل تابســتان، آب 
بيشــترى بايد بخورى؛ براى اينكه در هواى گرم بيشتر 
ــگام ورزش كردن  عرق مى كنى. همين طور اســت هن
. چــون ورزش باعث مى شــود بيشــتر عــرق كنى. در 
اين ســن و ســال تو بايد حداقل 4 تا 6 ليوان در روز آب 

بخورى . اآلن چند ليوان آب مى خورى؟
■ چه موقع آب بنوشيم؟

جواب اين ســؤال ساده اســت: هر وقت تشنه ات شد، 
آب بنوش. اما اگر صبح تا شــب تشنه ات نشد، معنى 
اش اين نيســت كه آب ننوشــى يا فقط يكــى دو ُقُلب 
بخــورى.آب نمــى گذارد غــذا به خوبى هضم شــود. 
بگــذار يك ســاعت از خوردن غــذا بگــذردآن وقت با 
خيال راحت آب بخور. بين غذا هم اگر امكان داشــت 

از ماست استفاده كن.

زخم هاى كوچك و خطرناكى 
به اسم تب خال

يادتان باشــد تب خال تا كامًال خوب نشده واگير دارد و 
مى تواند ساير افراد را مبتال كند.

■ به چه جور زخم هايى تب خال مى گويند؟
تــب خال در اطــراف لب ظاهــر مى شــود.وقتى فردى 
براى اولين بار دچار آن مى شودمعموًالتب هم دارد؛ به 
همين دليل به آن تب خال مى گويند. از هر ســه نفر يك 

نفر به تب خال دچار مى شود.
■ تب خال چه نشانه هايى دارد؟

تب خال قبل از ظاهر شــدن كمى ســوزش و درد ايجاد 
ــه گرد قرمز  مــى كند و بعد در مــدت يك هفته چند دان
و پر از چرك به شــكل يك خوشه پيدا مى شود. سوزش 
آن كم كم بيشــتر مى شــود و رويه زرد رنگــى روى آن را 
مى پوشــاند و سپس بدون به جاى گذاشتن اثرى از بين 

مى رود.
آيا اين زخم واگير دارد؟

بله تب خال مسرى است و از طريق تماس با افراد ديگر 
منتقل مى شود.

■ براى درمان سريع تر تب خال چيكار كنيم؟
زخم را دســت كارى نكنيد. اگر به زخم دســت بزنيد و 
دستتان را به چشم،بينى و ساير قسمت هاى بدن بماليد 

ممكن است زخمهاى خطرناك در بدن ايجاد شود. 
ــه  زخم را نكنيد. تب خال تا كامًال از بين نرفته واگير  -روي

دارد و مى تواند ساير افراد را مبتال كند.
- با راهنمايى پزشــك يا دكتر داروخانه از پماد تب خال 
اســتفاده كنيد.ماليدن اين پماد از زياد شــدن ويروس ها 

جلوگيرى مى كند و زخم زودتر خوب مى شود. 
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نواز وجود داش
گ دقت با حاكم

ى 

رد و 

ارد وقتى 
م بدنمان 

 الزم 

 نشوند؟ 
راه ورزش 
نبار شدن 

ما 
ن 

خ كرده، 
س خيلى 

خره 
يد. در 

زه و 
نيد؛ چون 
ى مفيدند 

من خوردن 

چند راه ساده براى كم كردن ناراحتى

چه كسى زيباترين گل را پرورش داد؟ 
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