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كميــك 
استريپ

عينـــك آفتابى 
شاپره: مى خواهى بيرون از خانه بازى كنى؟ پس يادت باشد 
حتمــا با خودت عينك آفتابى، كاله لبه دار و يك بطرى 

آب بردارى.
ــاده روى در هــر كارى ضــرر دارد، حتى  ــى زي مى دان
اگر براى بدن مفيد باشــد. مثال نور خورشــيد كمك 
مى كند بدن ما ويتامين «د» بسازد. ولى همين خورشيد 
اشعه ماوراء بنفش دارد كه براى چشم خطرناك است. پس 
ــن آفتاب داغ  ــاب بمانى. توى اي ــد خيلى هم توى آفت نباي

براى اينكه چشم هايت خراب نشود يك فكرى به حالشان بكن.
ــى در روزهاى برفى هم اســتفاده كنى به  ــه از عينك آفتابى مى توان البت
خاطر اينكه انعكاس نور خورشــيد در ســفيدى برف هم ممكن است 

چشم هايت را اذيت كند. 

دوستى خاله خرسه 
شاپره: يكى بود يكى نبود مردى بود كه به جاى دورى رفته بود و هيچ دوستى نداشت. يك روز كه دل مرد از تنهايي گرفته 

بود به سمت كوه رفت. در ميان راه يك خرس را ديد كه ناراحت است. از او علت ناراحتيش را پرسيد. خرس جواب داد: 
ديگر پير شده ام، بچه هايم بزرگ شده اند و مرا ترك كرده اند و حاال خيلي تنها هستم .

وقتي آن مرد داستان زندگيش را براي خرس گفت، آنها تصميم گرفتند كه با هم دوست شوند.
مدت ها گذشت و به خاطر محبت هاي پيرمرد، خرس او را خيلي دوست داشت. وقتي پيرمرد مي خوابيد خرس 

با يك دستمال مگس هاي او را مي پراند. يك روز كه پيرمرد خوابيده بود، چند مگس سمج از روي صورت 
پيرمرد دور نمي شدند و موجب آزار پيرمرد شدند.

عاقبت خرس با وفا خشمگين شد و با خود گفت: االن باليي سرتان بياورم كه ديگر دوست عزيز مرا اذيت نكنيد.
و بعد يك سنگ بزرگ را برداشت و مگس ها را كه روي صورت پيرمرد نشسته بودند نشانه گرفت و سنگ را محكم 

پرت كرد. و بدين ترتيب پيرمرد جان خود را در راه دوستي با خرس از دست داد.
و از اون موقع در مورد دوستي با فرد ناداني كه از روي محبت موجب آزار دوست خود مي شود اين مثل معروف 

شده كه مي گويند « دوستي فالني مثل دوستي خاله خرسه است.»

آتش نشان 
 

شــاپره: هــر جــا كــه حادثه اى 
اتفاق بيفتد، جايى آتش بگيرد 
يا كســى توى چاه بيفتد يا غرق 
بشــود و...، مــردم بــا مركــز 
تمــاس   (125) آتش نشــانى 

مى گيرند. 
آتش نشان ها، با ماشين هاى مخصوص قرمز رنگى كه مجهز 
به وســايل خاموش كردن آتش هستند، با سرعت به محل 
حادثه مى آيند و با همه  تالششــان به آسيب ديده ها كمك 

مي كنند. 

 ضرب
المثل

بوى محرم

غربــت و غم مى باره از آســمون
بــارون دونه هــاى  تمــوم  قــد 
تــو كوچه ها بــوى محــرم مى ياد
از دور دورا حضــرت آدم مى ياد
يكــى يكى ميــان به دنبــال هم
فرشــته ها بــراى ســوگ و ماتم
نشســته غم رو سينه هاى مردم
آتيش گرفته خوشــه هاى گندم
پرچمــاى ســياه هوايــى شــدن
عشقاى ســاده هم خدايى شدن
هركى مى بينى يا حسين مى خونه

امام حســينو از خودش مى دونه 
نام حســين هنــوز چقــد غريبه
هرچــى بگى امام حســين نجيبه
غريبى امام حســين ساده نيس
هركى بــا او نباشــه آزاده نيس
كربــال رو با آب و تاب شــناختيم
با گريــه و قحطى آب شــناختيم
امام حســين تشــنه دريــا نبود
عبــاس او فقــط يــه ســقا نبود
دس بزنه به هرچى دريا مى شــه

تمــوم درهــاى خــدا وا مى شــه 



 داستان
كربال

شاپره: امروز خيلى غمگينم همه غمگين 
هستند هم اينكه همه سياه پوشيده اند تو 
كه مى دانى چــرا از عزادارى برمى گرديم 
ــا و امير توى  عزادارى امام حســين(ع). باب
دسته سينه مى زدند و من و مامان كنار خيابان 
راه مى رفتيم. بعد دســته روبروى خانه ما ايستاد. 

نوحه خــوان گفــت اين جا خانه شــهيد حســين 
همتى است؛ پدر شهيدان على اكبر و على اصغر 
همتى. مــن فكر كردم شــهداى ما چقدر شــبيه 

شهداى عاشورا هستند. 
خدايا

بغض توى گلويم گير كرده است مامان مى گويد 

شهيد على اكبر از شــهداى زمان انقالب است و 
شــهيد على اصغر در جنگ شــهيد شــده است. 
مى گويد شــهيد على اصغر تا ســال گذشته جزو 

مفقودين بود. تازه از او يك پالك پيدا كردند.
خدايا

ــزى فكــر مى كنم  ــه چه چي ــى ب خــودت مى دان
ــم كه همــه به نام  ــدر كوچــه و خيابان داري چــه ق

شهداست.
خدايا

كمكم كن وقتى از كوچه و خيابانى رد مى شوم. 
به ياد آورم كه اين ها فقط اســم نيســتند؛ هر كدام 
آدم هاى شجاعى بوده اند كه مثل امام حسين(ع) 
با ظلم و ســتم جنگيده اند و از وطنشان و دينشان 
دفاع كرده اند. كارى كن من هم مثل آنها شــجاع 

و قهرمان باشم.
خدايا

كمكــم كن امام حســين(ع) و يارانــش را خوب 
بشناســم و كارى كنم كه تو مثل آنها مرا دوســت 

داشته باشى.
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 محرم
حسين

اصغــــر حســـين علـــــى 
كودكى كه پر كشيـد و رفت 
خالى اســت جاى كوچكش 
خاـك كربال همـيشــه ماند
كوچكش صـــداى  تشــنه 
داشــت غربتى هميشــگى
چشــم آشــناى كوچكــش
تــوى ذهــن كربــال هنــوز
مانــده ردپـــاى كوچكــش
بــزرگ بود حرف هـــاى او 
مثل دســـت هاى كوچكش 
ناخــداى قلب هاى ماســت
قلــب بــا خــداى كوچكش 
برگرفته از كتاب بهار ماندنى / سروده يحيى علوى فرد

براى شهيدان عاشورا 

ــاپره: مى گويند كه شب عاشورا،  ش
ــاز نوجوانى  ــم در آغ در كربال، قاس

بود.
ــع مردان  ــان جم ــب او در مي آن ش
ــن حرف هاى امام  ــر، به آخري حاض
ــالم گوش مى داد.  حسين عليه الس
آن شب امام حسين عليه السالم به 
يارانش گفت كه لشكريان ابن زياد 
ــد، گفت كه من  ــا او كار دارن فقط ب
ــما  عهد و بيعتم را را بر مى دارم، ش
ــتفاده  ــب اس مى توانيد از تاريكى ش

كنيد و شبانه از اينجا برويد.
ــرادر  ــواب داد، ب ــه ج ــى ك اول كس
ــان بود. او گفت و بقيه  ــجاع ايش ش
هم گفتند كه زندگى بعد از او، براى 

آن ها زندگى نيست.
ــت كه خدا  ــت اس زنده ماندنى زش

نصيبشان نكند.
يكى از ياران گفت كه اگر قرار بود 
ــوزانده  ــوم و س ــته ش هفتاد بار كش
ــوم، باز هم تنهايت نمى گذاشتم؛  ش
ــن اتفاق فقط  ــه اينكه اي ــد ب چه رس

يك بار مى افتد.
ــد  ــرى گفت كه اى كاش مى ش ديگ
هزار بار كشته شوم و باز زنده شوم 
ــته شوم؛ ولى اين بال از  و دوباره كش

تو و جوانانت دور مى گشت.
ــود كه  ــن ش گفتند و گفتند تا روش
ــم از آن جمع امام  ــى يك نفر ه حت
حسين عليه السالم را رها نمى كنند.

ــر ترديد  ــك نف ــع ي ــا در آن جم ام
داشت. 

ترديدى متفاوت، ترديدى نوجوانانه، 
ترديدى كه نه از سر ترس كه از سر 

دليرى و بى باكى بود.

ــيزده ساله ترديد  آن شب قاسم س
ــش گفته،  ــه عموي ــت كه آنچ داش
ــود يا فقط  ــامل حال او هم مى ش ش

براى بزرگترهاست؟
ــت ترديدش را  ــم طاقت نداش قاس
پنهان كند و رازش را در دل پنهان 

كند.
ــالم به  ــين عليه الس ــى امام حس وقت
ــه فردا همگى  آن جمع فرمودند ك
آن ها به شهادت مى رسند، قاسم از 
ــيد كه آيا او هم در شمار  امام پرس

شهيدان خواهد بود؟
ــدرش امام  ــهادت پ ــان ش او در زم
ــالم خيلى كوچك  ــن عليه الس حس
ــين عليه  بود از اين رو نزد امام حس

السالم بزرگ شده بود.
قاسم براى امام حسين عليه السالم 
خيلى عزيز بود، به همين خاطر، آن 

شب جواب دادن به
 سؤالش براى امام سخت بود. 

ــتند از آنچه در  شايد امام مى خواس

ــت خاطر جمع  ــم مى گذش دل قاس
ــوند براى همين هم از او پرسيد  ش

چنين مرگى را چگونه مى بينى؟
ــيد به خاطر كمى  قاسم كه مى ترس
ــدان  ــودن از مي ــوان ب ــن و نوج س
ــته شود، قاطعانه  مبارزه كنار گذاش
ــل هم  ــن مرگى از عس ــت: چني گف

برايم شيرين تر است.
ــى بدهد  ــت جواب ــگار مى خواس  ان
ــه در گوش تاريخ  ــه براى هميش ك

بماند.
ــام داد، امام  ــش را به ام ــه جواب او ك
حسين عليه السالم فرمود: آرى، تو 

نيز در ميان شهيدان خواهى بود.
مى گويند بعد از شهادت على اكبر، 
ــين عليه السالم  قاسم نزد امام حس
ــرد، اما  ــان اجاز بگي ــت تا از ايش رف
ــه تأخير  ــن او را ب ــار رفت ــام هرب ام
ــه باالخره در  ــت، تا اين ك مى انداخ
ــاد او اجازه داد و به  برابر اصرار زي

جمع شهيدان كربال پيوست. 

نوجــــــوان كربال قاسم 

انســـــــــــــــــــــــــــــــــــان

انســـــــــــــــــــــــــــــــــــان

چگونه سرعت رشد بدن خود را 
مى شناسى؟ 

رشد  نيز  بدن  سن،  رفتن  باال  با  شاپره: 
مى كند و شكل ظاهرى آن تغيير مى يابد 
در  و  انسان ها  تمامى  در  رشد  اين  ولى 
آنها  و در  نمى باشد  تمامى سنين يكسان 

تفاوت هايى وجود دارد. 
به طور مثال كودكان شيرخوار تا سال دوم 
از عمرشان با سرعت زيادى رشد مى كنند. 

كندتر  بدن  رشد  سالگى  دو  از  يعنى 
بلوغ رشد بدن  ابتداى سن  مى شود و در 
سريع تر شده تا اينكه از هجده تا بيست و 

چهار سالگى ثابت مى گردد. 
پس اگر خواسته باشى سرعت رشد بدن 
با دوستانت  بشناسى مى توانى  را  خود 
مقابل  دهيد،  انجام  را  تمرين  اين 
اندازه گيرى  خط كش 
خود  قد  و  بايستيد 
و  كنيد  اندازه گيرى  را 
عمل  اين  ماه  چند  در 
تفاوت  تا  كنيد  تكرار  را 
رشد  سرعت  و  اندازه ها 

خود را مالحظه كنيد. 

انجا را  تمرين  اين 
خط كش

بايست
اند را 
چن در 
تكرار را 
اندازه ها
خود را

شعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

شعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

فصل ها 
اول فصــل بهاره كه چند شــكوفه 

داره 
بعــدًا فصل تابســتون كه هســت 

اون جا ميوه ستون 
بعدش فصل پاييزه اون جا برگ ها 

مي ريزه 
بعدش فصل آخره كه از همه بهتره 
شــادي،  داره  يــخ  و  بــرف  كلــي 

خنده مي ياره 
بچه ها فصل زمستون سرما خوريد 

چه  آسون 
مادربزرگ 

مادربزرگ خوبم نشسته توي ايون 
شال مي بافه برايم 

يك شــال زيبا بافته بــه رنگ زرد 
و آبي 

دوستش دارم هزار تا كالش رنگ 
سرخابي 

منتظرم برف بياد شال و كاله بپوشم 
تاكه من يك عالمه قشنگ و زيبا بشم
مليكا آهنگر - 9 ساله از همدان

كهكشــــــــــــــــــــــــــــان

كهكشــــــــــــــــــــــــــــان

مــاه
و  غبار  با  ماه  كره  سطح  شاپره: 
پوشيده  كوچك  و  بزرگ  سنگ هاى 
وجود  ماه  كره  در  آبى  و  است  شده 
ندارد. در ماه چاله ها و حفره هايى قرار 
سنگ هاى  سقوط  خاطر  به  كه  دارد 
آسمانى به ماه ايجاد شده اند. بيشتر 
آن حفره ها، كوچك ولى بعضى از آنها 
كه مسافت  بزرگ مى باشند  و  وسيع 
آنها به صدها كيلومتر هم رسيده است. 
قسمت هايى از ماه تاريك و كدر به نظر 
مى رسد كه قبالً مردم فكر مى كردند 
كه آنها دريا هستند. اما در اين قسمت 
از ماه سنگ هاى بزرگ 
آسمانى وجود دارد 
كه منجمد شده اند.

بلند  كوه هاى  ماه  كره  در 
دره هاى  و 
هم  عميقى 

وجود دارد. 

از ماه سن
آسم
كه من
ماه كره  در 

گ هــــــــــــــــــــــــــــــــا
رنـ

گ هــــــــــــــــــــــــــــــــا
رنـ

رنگ هاى سرد و گرم 
شاپره: بعضى از رنگ ها گرم هستند. 
را  رنگ ها  آن  شما  كه  زمانى  يعنى 
مى بينيد گرمى را احساس مى كنيد. 
مثل رنگ آتش كه ما آن را اگر قرمز 
يا زرد يا نارنجى كنيم گرماى آتش را 

حس مى كنيم. 
ما  آتش  كنيم،  آبى  را  آن  اگر  ولى 
به نظر گرمايى ندارد و سرد به نظر 

مى رسد.
بعضى رنگ ها سرد هستند براى مثال 
ما براى رنگ كردن آب يا آسمان از 

رنگ آبى استفاده مى كنيم.

خط ميخى
شاپره: خط ميخى از خطوط اوليه اى است كه انسان ها براى نوشتن ابداع كردند. 

اين خط براى هر كدام از حرف هاى الفبا يك شكل دارد كه شبيه ميخ  است.
خط هاى ميخى متفاوتى وجود دارند كه براى نوشتن زبان هاى مختلفى به كار 
اكدى،  سومرى،  ميخى  به  مى توان  ميخى  خط  مختلف  گونه هاى  از  مى روند. 

عيالمى، اوگاريتى و هخامنشى (براى نوشتن فارسى باستانى) را نام برد.
تمام خطوط ميخى از چپ به راست نوشته مى شوند(مثل زبان انگليسى). 

اين خط در همه كشورهاى آسياى غربى بكار مى  رفته است. 
پژوهشگران و دانشمندان، سومريان را 

ابداع كننده خط ميخى 
مى  دانند. 

شــاپره: پاســخ: بله، نبايد زنبور 
گزيدگــى را بى اهميت دانســت. 

خوب است شما هم بدانيد افراد بسيارى 
در سال هاى گذشته، بدون لباس و دستكش محافظ 

از روى حس كنجكاوى يا براى خوردن عســل، ســراغ 
كندوهاى عســل رفته بودند و بر اثر هجوم زنبورها و 
گزش نيش آنها جان خود را از دست داده اند ضمن 
اين كه اين خطر در مورد بچه بســيار بيشتر است اما 
اگر به صورت اتفاقى به زنبور گزيدگى دچار شــويد 

نخســت خونســردى خــود را حفــظ كنيد؛ ســپس با 
احتياط و آرامش كامل نيش زنبور را 

از محل گزيدگى خارج كرده و محل گزيدگى 
ــد بالفاصله روى  را خوب تميز كنيد بع
ــد و در  ــخ بگذاري محــل گزيدگــى را ي
صورت امكان عضو گزيده شــده را باال 
نگهداريد. همچنين اگر محل گزيدگى 
ــا گردن  ــه ســر، صورت ي در ناحي
ــه پزشــك  ــرار دارد، حتمــا ب ق
درمانگاه مراجعه كنيد. براى 
پيشگيرى از زنبور گزيدگى 
ــم از نزديك  ــه مى كني توصي
شــدن به مناطقى كــه داراى 
كندوهــاى عســل هســتند، 

خوددارى كنيد. 

آيا نيش زنبور 
خطرناك 

است؟ 

دان
هم

 از 
اله

 س
8 -

ى 
مد

 اح
مد

 حا
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گگگگگ بچه هاى عزيز بچه هاى عزيز 
يه كم فكر يه كم فكر 

كنيد و پنج تا كنيد و پنج تا 
از كلماتى رو از كلماتى رو 

كه با حرف كه با حرف ""گگ" " 
شروع مى شه شروع مى شه 

پيدا كنيد پيدا كنيد 
و تو جدول و تو جدول 

بنويسيدبنويسيد

■ انواع سنگ ها با 
فرم هاى مختلف 

■ رنگ گواش 
■ قلم مو 

■ چشم عروسكى 
■ سيم مفتول 

■ نخ كنف 
■ چوب خشك شده

وسايل مورد نياز

فيل  و  بياريد  رنگياتونو  مداد  بچه ها 
رفتن  راه  مادرش  از  داره  كه  رو  كوچولو 
ياد ميگيره رو رنگ كنيد.حواستون باشه 

كه فيل چه رنگيه؟!!!

رنگ كنيد

شاپره: بچه هاى عزيز تيمم به معنى قصد كردن است، ولى 
در اصطالح شرع، قصد كردن به خاك پاك را مى گويند كه 

بجاى وضو و يا غسل و در نبودن آب مى باشد. 
در هفت مورد بايد به جاى وضو و يا غسل تيمم كرد:

1 - پيدا نكردن آب 2 - مشقت بيش از حد 3 - ترس 
ــه آب براى حفظ جان 5 - نياز به آب  از ضــرر 4 - نياز ب
براى تطهير 6 - نداشــتن آب مباح 7 - نداشــتن وقت 

براى وضو يا غسل
در زير مراحل تيمم كردن را با هم مى خوانيم. 

■ نيت مى كنيم.
 ■ كف دو دست را با هم به چيزى كه تيمم كردن بر آن 
صحيح است مثل خاك، ريگ، كلوخ و سنگ (اگر پاك 

باشند) مى زنيم. 
■ مســح صورت: كف هر دو دســت را به تمام پيشــانى از 
جايى كه موى سر مى رويد تا ابروها و باالى بينى (و براى 

احتياط و اطمينان خاطر بيشتر تا روى ابروها)مى كشيم. 
■ مسح دست راست: كف دست چپ را به تمام پشت 

دست راست از مچ تا سر انگشتان مى كشيم.

ــيد؛ هنگام كشيدن دست چپ  بچه ها توجه داشــته باش
روى دست راست نبايد دست راست را حركت دهيد.

■ مسح دست چپ: كف دست راست را به تمام پشت 
دست چپ از مچ تا سر انگشتان مى كشيم. 

يادمون باشه كه زمانى تيمم مى گيريم كه:
الف: آب نباشد.

ب: آب براى بدن مضر باشد.
ج:  آب به اندازه آشاميدن موجود باشد.

 د: زمان كافى براى وضو يا غسل نباشد. 

كوكوى هويج
■ چيزهايى كه الزم دارى

هويــج (نيم كيلو). تخم مــرغ (دو عدد). زعفران 
دم كشــيده (يك قاشــق غذاخــورى). روغن (به 

مقدار الزم). نمك (به مقدار الزم)
■ كارهايى كه بايد بكنى

1-هويج ها را بشــور و پوســت بكن بعد با كمك 
بزرگترها در قابلمه بريز و بگذار تا بپزد.

2-هويج هاى پخته شــده را پس از ســرد شدن 
رنده كن و بقيه مواد (يعنى نمك، زعفران و تخم 

مرغ) را به آن اضافه كن.
3-با كمــك بزرگترها روغــن را داخل ماهى تابه 

بريز تا گرم شود.
4-بــا قاشــق از مايه كوكو بــردار و داخل روغن 
بريز تا ســرخ شــود. وقتى يك طرف كوكو ســرخ 

شد طرف ديگرش را هم سرخ كن.
نوش جــــــــــــــان

ــى پايين  ــاال پرتاب كن ــه ب ــت ك آن چيس
مى پرد، پايين بزنى باال مى پرد؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــان چيستـــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــان چيستـــــــــ

آن چيست كه وقتى هوا گرم مى شود لباس 
مى پوشد، وقتى هوا سرد مى شود لباسش 

را در مى آورد؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــان چيستــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــان چيستــــ

ــت كه خودش به اندازه يك انار و  آن چيس
قدش به اندازه يك منار است؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــان چيستـــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــان چيستـــــــــ

بيمــار بــا نگرانى بــه دكتر گفت: آقــاى دكتر 
خيلى نگرانــم چون براى اولين بار اســت كه 

مى خواهم عمل جراحى انجام بدهم. 
دكتر جوان با خونســردى گفت: اين كه ترس 
نــدارد مــن هــم بــراى اوليــن بار اســت كه 

مى خواهم عمل جراحى انجام بدهم.

لطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفه

لطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفه

اولى: «چرا سرت را توى قفس كرده اى»
دومى: «مى خواهم خواب از سرم بپرد.»

لطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفه

لطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفه

جواب چيستان شماره قبل: 1. رز        2. ر         3.زنگوله

شاپره: يك دانش آموز ممتاز و موفق قبل 
ــز پر انرژى  ــزى نياز به يك مغ ــر چي از ه

دارد. 
چون بچه هايى كه صبحانه كافى مى خورند، 
شاداب ترند و بهتر درس را ياد مى گيرند. 

ــوردن صبحانه از  ــد خ ــمندان معتقدن دانش
ــت و زمان خوردن  ــام مهمتر اس ناهار و ش

صبحانه از بين 6 تا 8 است. 
َهله هوله به جاى صبحانه

ــنگى باعث  وقتى صبحانه نمى خوريم، گرس
ــراغ هله هوله هايى مانند پفك  ــود س مى ش
ــه هوله ها نه تنها نياز واقعى بدن  برويم. هل
ــه باعث چاقى و  ــن نمى كنند بلك ما را تأمي

تنبلى ما مى شوند. 
اين جورى اشتها پيدا كن

اگر كسى را مى شناسى كه مى گويد صبحانه 
ــه او اين  ــدارم ب ــتها ن ــورم چون اش نمى خ

سفارش ها را بكن تا اشتها داشته باشد:
ــان كافى براى  ــام را زودتر بخور تا زم • ش

هضم آن وجود داشته باشد. 
ــا صبح ها  ــى زودتر بخواب ت ــب ها كم • ش
ــى براى  ــت كاف ــوى و وق ــدار ش ــر بي زودت

خوردن صبحانه داشته باشى. 
ــروع كن. اول  ــه را با مقدار كم ش • صبحان

يك گاز كوچولو به لقمه ات بزن تا اشتهايت 
باز شود. 

ــرى اضافه  ــه ات چيزهاى ديگ ــه صبحان • ب
كن. مثالً آب ميوه يا ميوه هايى مانند گردو، 
خيار، گوجه فرنگى، انگور، پرتقال و سيب 
ــذار. آنوقت مى بينى كه  ــار پنيرت بگ را كن

سر و كله اشتها پيدا مى شود. 
ــن مثالً به  ــه ات را عوض ك ــى صبحان • گاه
ــا چيزهاى  ــم مرغ ي ــان و پنير، تخ ــاى ن ج

ديگرى بخور. 
• صبحانه هاى جورواجور بخور

ــواد گوناگون نياز دارد. بهتر  • بدن ما به م
ــت صبحانه ها تكرارى نباشد. حتى اگر  اس
اشتها داشتى خوب است گاهى صبحانه ات 
را عوض كنى. اين پيشنهادها را به خانواده 
ــر بزرگترها  ــر از نظ ــذار و اگ ــان بگ در مي
ــت، براى صبحانه خانواده از  ــكال نداش اش

اين صبحانه ها استفاده كنيد.
ــى(يك ليوان عدس را بگذاريد آن  • عدس
ــود. مى توانيد در آن كمى  قدر بپزد تا لِه ش
ــده هم بريزيد و اگر  ــيب زمينى رنده ش س

دوست داشتيد با كمى ُگلپر بخوريد.) 
• شير برنج(يك ليوان برنج خيس خورده 
ــير بريزيد و بگذاريد  را درون يك ليتر ش

بپزد. مى توانيد قدرى گالب هم بريزيد و با 
مربا يا شكر بخوريد. 

• نان و كره و خرما 
• نيمرو 

ــق غذاخورى  ــراى هر نفر يك قاش • فرنى(ب
آرد برنج را در يك ليوان شير سرد حل كنيد. 
ــق برنج يك قاشق شكر اضافه  براى هر قاش

كنيد و روى اجاق بگذاريد تا غليظ شود.) 
• سيب زمينى آب پز (با كمى كره)

هيچ چيز جاى صبحانه را نمى گيرد

چگونه 
تيمم 
كنيم؟
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شــاپره: ســالم بچه ها در اين قســمت ما شــما را با كشــور يونان آشــنا 
ــان از نظر فرهنگــى، هنرى و دانش ســابقه  بســيار  ــم. كشــور يون مى كني

طوالنى دارد.
يونان كشــورى اســت در جنوب شــرقى اروپا و محل اتصال ســه قاره 
آســيا، اروپا و آفريقاســت. آتن پايتخت آن اســت و تســالونيكا، پاتراس و 
هراكليون از شــهرهاى بزرگ آن مى باشد. كشــور يونان 13 استان دارد و 

هر كدام از اين استان ها نيز 54 شهرستان دارند.
■ آب و هوا 

آب و هواي يونان، مديترانه اي است، منطقه به منطقه بسيار متفاوت است. 
تابستان يونان تقريبًا در تمام مناطق گرم و خشك است. پاييز يونان طوالني و 
ماليم است اما باران هاي كوتاه مرتب مي بارد و تقريبًا روزهاي باراني آن ساليانه 
106 روز اســت. بچه ها! در هر كشــورى يك واحد پول وجود دارد مثال ريال 
واحد پول ايران است. به عنوان مثال مى گوييم اين عروسك بيست هزار ريال 

است. در كشور يونان اين واحد پول دراخما است.

هر كشــورى در ســرزمين خود يك ســرى محصوالت توليد مى كند اين 
محصوالت اگر بيشتر از نياز خود كشور بود به كشورهاى همسايه مى فروشد 
ــاز دارد از  ــن كار مى گويند «صــادرات» و در مقابل آن محصوالتى كه ني ــه اي ب
ــد «واردات».  ــن كارها مى گوين ــدارى مى كند كه به اي كشــورهاى ديگر خري
كاالهايى كه به كشور يونان وارد مى كنند، بيشتر شامل ماشين هاى صنعتى، آهن 
و فوالد، نفت خام، گوشت،  اتومبيل هاي سواري و كاميون است و كاالهايى كه 
از يونان به ديگر كشورها فرستاده مى شود بيشتر شامل توتون، كشمش، پنبه، 

سنگ معدن (آلومينيوم،  آهن، نيكل) ميوه و روغن زيتون است.
■ محصوالت كشاورزى 

يونان تقريبًا يك كشــور كشاورزي اســت كه بيشتر نيازهاي خود را در 
داخل تهيه مى كند و مقدار زيادى از آن را به خارج صادر مي كند. 

گندم،  ذرت، انگور و كشمش،  ميوه،  برنج،  پنبه،  توتون،  مركبات، زيتون و 
نيز چغندر قند مهمترين محصوالت كشاورزي اين كشور را تشكيل مي دهد.

■ جهانگردى 

دليل  ــه  ب
يونان  اينكه 
ى  ر كشــو

ــا  ب تاريخــي 
طبيعت بســيار 

ــراى  ب زيباســت، 
همين ســاالنه مسافران 

ــادى از كشــورهاى ديگر به  زي
اين كشور مسافرت مي كنند. 

■ مذهب در يونان باستان 
ــواده  ــان در خان ــك از مــردم يون هــر ي

پرســتش گاهى داشــتند و هميشه در آن 
پرســتش گاه آتــش درســت مى كردند. 
ــه بايد آن آتش را شــب و روز  صاحبخان

روشــن نگه دارد. شــب ها از آن حفاظت 
ــن كار، زياد كردن  ــد و صبح اولي مى كردن

ــود. آن آتــش خامــوش نمى شــد مگر  آتــش ب
ــد. اين آتش در نظر آنان مقام  ــى كه تمام افراد خانواده از بين مى رفتن زمان
خدايى داشــت، چنانكه آن را مى پرســتيدند و دعا مى كردند كه انسان را 
از نعمت هاى ســالمتى، توانگرى و خوشبختى برخوردار كند اما امروزه 

بيشتر مردم يونان مسيحى هستند.
■ مجسمه زئوس 

ــرار دارد، شــهرى كه اولين  ــام المپيا ق ــان، شــهرى تاريخى به ن در يون
بازى هاى المپيك در آنجا بوده است و اصال نام اين بازى ها از آنجا گرفته 
شده است. ارزش و مقام بازى هاى المپيك در يونان قديم بسيار زياد بود 
كه در مدت بازى ها جنگ ها متوقف مى شــد و ورزشــكاران از كشورهاى 
مختلف مثل ســوريه، مصر و... براى مســابقه و پرستش مجسمه زئوس 

به شهر المپيا مى آمدند.
ــا مجســمه زئوس در يك آتش ســوزى بســيار بزرگ خراب شــد.  و ام
بلندى اين مجســمه حدود 13 متر بود و يونانيان باستان مجسمه زئوس 

را در مراسم مختلف با زيورآالت خاصى آرايش مى كردند.
روى ســر اين مجســمه تاجى از برگ زيتون قرار داشــت و در دســت 
راســت او نشان پيروزى. در دســت چپ او عصاى سلطنتى كه ميناكارى 
شده بود و روى عصا يك عقاب از طال نشسته بود. كفش هايش طال بود 
و لباس هايش از پوســت حيوانات و گل ياس و... تخت پادشــاهى او از 

طال، چوب آبنوس و عاج فيل ساخته شده بود.
آثار زيباى هنرى و بزرگ تاريخى بسيارى در آتن وجود دارد. بعضى از 

ابن بناها عبارتند از پارتنون، پروپاليا، ارختنوم و اكروپوليس.

شاپره: سالم بچه ها در اين قسمت مى خواهيم 
كمى در مــورد زباله ها و نوع بازيافت آنها صحبت 
كنيم. زباله همواره در زندگى انسان ها وجود داشته 
اســت، به طورى كه اين انســان ها از همان روزهاى 
نخست تشكيل شــدن تمدن هاى جديد و افزايش 
جمعيــت و در نتيجه افزايش زباله مجبور به پاكيزه 
نمودن محيط زندگى خود شدند، به همين خاطر 
ــد شــده را جمــع آورى كــرده و در  زباله هــاى تولي
درياها، رودخانه هــا، نهرها و حتى جنگل هاى دور 
از محل زندگى خــود مى ريختند يا در محيط هاى 

روباز مانند بيابان هاى اطراف رها مى كردند.

ــع زباله ها  ــى كه متوجه شــدند دف بعــد از مدت
ــن صــورت، باعث جمع شــدن حشــرات و  ــه اي ب
حيوانات موذى و انتشار بيمارى ها مى شود. روش 
ــد و آن دفن  ــن كار در پيش گرفتن ديگــرى براى اي

زباله ها در زير خاك بود.
ــن كار زباله هــا را در گودال  ــراى اي انســان ها ب
ــر روى آن  بزرگــى ريخته و ســپس يك اليه خاك ب
ــه و روى آن  ــاره يك اليه زباله ريخت ــد، دوب مى ريزن
ــه همين ترتيب  ــرار مى دهند و ب ــه اى از خاك ق الي

الى آخر.
ــن زباله هــا  ــا اســتفاده از اي در بعضــى نقــاط ب
ــن گاز كــه بيو گاز  ــد، اي ــد كنن ــد گاز تولي مى توانن
ــد گازهاى  ــده مى شــود همانن ــا زيســت گاز نامي ي
ــوان ســوخت  ــه عن مصرفــى در خانه هاســت و ب
مصرف مى شــود. در جاهاى ديگر پــس از اين كه 
ــن گودال هــا به طور كامــل پر شــدند روى آنها را  اي
درخت كارى كرده و فضاى سبز بيشترى به وجود 

مى آورند.
ــه هنور انســان هاى بى توجهى هســتند كه  البت
زباله هــا را در مكان هاى مختلــف از جمله درياها، 
ــى پارك هــا، خيابان هــا و  جنگل هــا، نهرهــا و حت

كوچه ها مى ريزند.
 پــس از مدتى انســان ها متوجه شــدند، خطر 
شــيرابه ها يعنى مايعاتى كه از زباله هاى دفن شــده 
ــا از خود زباله ها هســتند يا در  نشــت مى كنند كه ي
اثر بارش باران بر روى آنها به وجود مى آيند، منابع 
ــع آب براى  ــن را كــه از مهمترين مناب ــر زمي آب زي
انسان هاســت به شدت تهديد مى كند و حتمًا همه 
ــدون وجود آب  مى دانند، ادامه زندگى انســان ها ب

امكان ندارد.
ــه بعــد براى جلوگيرى از اين مشــكل ،  از آن ب

كف محل هــاى دفن زباله را يك اليه رس ريخته و 
ســپس روى آن را با ورق پالستيكى مى پوشانند و 

بعد زباله ها را روى آن مى ريزند. 
ــه از روش هــاى  ــع زبال ــن روش دف ــد اي هرچن
گفته شــده بهداشتى تر اســت ولى نكاتى در مورد 
آن وجــود دارد كه ذهن انســان ها را همواره به خود 
مشغول نموده است، از جمله اينكه اگر قرار باشد با 
افزايش روزافزون زباله ها، آنها را به اين صورت دفن 
كنند پــس از مدتى ديگر بر روى زمين جايى باقى 
نمى ماند. البته مقدار زيادى از زباله هاى توليد شده 
توســط انســان ها مانند باقى مانده غذاهــا يا ميوه ها 
و ســبزيجات قابل تجزيه مى باشــند؛ يعنى پس از 
ــواد اوليه خود  ــى كه در زير خــاك بمانند به م مدت

تبديل مى گردند.
ــى بوده كه جــزء مواد  ــن مــواد همان مواد آل اي
تشــكيل دهنده خاك هســتند؛ يعنى پس از مدتى 
اين زباله ها به قسمتى از خاك تبديل مى شوند؛ در 
ضمن اين مواد همان مواد الزم براى رشد گياهان و 
درختان بوده و مى توان از آن به عنوان كود اســتفاده 

نمود.
ــن حــال مقــدار زباله هايى هم كــه تجزيه  ــا اي ب
ــن زباله ها تا  ــاد مى باشــد، اي نمى شــوند خيلى زي
ســاليان دراز به همــان صورتى كــه در طبيعت رها 
ــد. ظروف  ــده و از بين نمى رون ــى مان شــده اند باق
يك بار مصرف يا بطرى هاى نوشــابه پالســتيكى 
ــوع مى باشــند، مثًال  و ظــروف شيشــه اى از اين ن
ظروف پالستيكى تا 350 سال و حتى بيشتر بدون 
كوچكترين تغييرى باقى مى مانند؛ بنابراين، مقدار 

اين زباله ها در طبيعت روز به روز زيادتر مى شود.

ــد زباله هاى  در ضمــن بعضــى از زباله ها مانن
بيمارســتانى (ضايعات اتاق عمل، پس مانده هاى 
ــى كه مواد  ــا زباله هاي آزمايشــگاهى و تزريقــات) ي
شــيميايى ســمى دارند مثل باترى هاى مختلف، 
پاك كننده اجاق ها، نفتالين، ضد يخ و آفت كش ها 
ــوده بودن، خطرناك هم هســتند.  و... عــالوه بر آل
اين زباله ها اگر به صورت بهداشتى هم دفن شوند 
مى توانند عامل ايجاد بيمارى هاى خطرناكى مانند 

سرطان باشند.
ــا مواد غير  ــع زباله هاى خطرناك ي بنابراين دف
قابل تجزيه بايد به روش هاى ديگرى انجام شــود. 
ســوزاندن، يكى ديگر از راه هايى است كه انسان ها 

براى از بين بردن اين گونه زباله ها به كار مى برند.
اين كار در كوره هاى زباله ســوزى كه در بيرون 
از شهرهاى بزرگ قرار دارند صورت مى گيرد. البته 
ــه توليد دود و  اين كار هم مشــكالت خود از جمل
ــده را دارد و در آخر بايد  گازهاى ســمى و آلوده كنن
خاكســتر به جا مانده از آن را به صورت بهداشــتى 
دفن نمــود. در ضمن هزينه ســاخت كارخانه هاى 

زباله سوز خيلى زياد مى باشد.
■ بازيافت چيست؟ 

ــراى انســان ها توليد  مشــكالتى كــه زباله ها ب
مى كنند و همچنين كم شدن منابع مواد اوليه باعث 
شــده تا آنها در جستجوى راه هايى باشند تا بتوانند 
مقــدار زباله هاى توليد شــده را كاهش داده و از آنها 

به صورت مجدد استفاده كنند.
در اين راه هم تا حــدودى موفق بوده اند، البته 
ــال آن از بزرگترين  ــاك و امث ــوز زباله هاى خطرن هن
مشكالت بشر بوده كه در حال حاضر با سوزاندن، 
يا دفن بهداشتى، آنها را دفع مى كنند. شايد در آينده 

روش مناسب ترى براى اين كار بيابند.
 در ابتدا الزم اســت بگويم انســان ها زباله هاى 
ــد. زباله هاى  ــه جامد مى نامن توليــدى خود را زبال
ــر تقســيم  ــه دو دســته خشــك و ت جامــد، خــود ب
ــه  ــه طــور جداگان ــا ب ــد و هــر كــدام از آنه مى گردن
جمع آورى مى شــود. زباله جامدتر توسط مأموران 
شهردارى و با ماشــين هاى مخصوص حمل زباله 
در طــول شــب و زباله هاى خشــك مانند شيشــه، 
پالستيك، فلزات، كاغذ، مقوا و نان خشك توسط 
مأمــوران مخصــوص با ماشــين هايى كــه عالمت 
ــد، روزها جمع آورى مى گــردد. مى توان  ويژه دارن
كارهايى كه براى كاهش زباله توسط انسان ها انجام 
شــده اســت را به طور كلى به صورت زير خالصه 

كرد:
 1- آنها براى كاســتن حجم زباله ها به مصرف 
ــح روى آورده اند؛ يعنى از اســتفاده بى مورد  صحي
مواد كه منجر به توليد بيشــتر زباله مى شود دورى 
جســته و در حــد نياز خــود مصــرف مى كنند، در 
ــا از مصرف مــوادى مانند  ضمن ســعى مى كنند ت
پالستيك كه تجزيه ناپذير هستند تا جايى كه امكان 

دارد پرهيز نمايند. 
در ضمن گروه هايى توســط خــود مردم به نام 
گروه هاى ســبز تشكيل شده اند كه غير دولتى بوده 
و براى حفظ محيط زيســت تــالش مى كنند، كار 
اين گروه ها جلوگيرى از آلودگى محيط زيســت با 
دادن آگاهى هاى الزم به مردم مى باشــد و در زمينه 

دفع صحيح زباله ها نيز فعاليت هايى مى كنند.

ــا جدا كردن زباله هاى غير قابل اســتفاده  2- ب
از زباله هايى كه مى توان آنها را دوباره مورد اســتفاده 
ــى كه در  ــه كارخانه جات ــرار داد و فرســتادن آنها ب ق
توليد لوازم مختلف، اين زباله ها را به كار مى برند، 
صرفه جويى در مصرف مواد خام مى نمايند. آنها با 
جدا كردن موادى مانند شيشه، پالستيك، كاغذ و 
فلــزات مختلف از زباله هــاى ديگر و تميز كردن و 
ضد عفونى نمودن آنها از نو وسايلى را مى سازند. 

ــان اســتفاده مجــدد از قوطى هــاى  ــن مي در اي
آلومينيمــى، كمپــوت و كنســرو كه مقــدار زيادى 
ــد و ديگر  از زباله هــاى خانگى را تشــكيل مى دهن
زباله هــاى فلــزى از نظــر انســان ها اهميت خاصى 
دارند. در تمام اين ســرى كارها كه به آن –بازيافت 
مواد – مى گويند، عالوه بر اين كه در مصرف مواد 
خــام صرفه جويى مى شــود. در مصرف انرژى هم 

ــه مقــدار زيادى گرما احتياج اســت كــه اين گرما  ب
از ســوخت هاى فســيلى مانند نفت و زغال سنگ 
ــرق حاصل مى شــود.  يا مصــرف مقــدار زيادى ب
ــز از ضايعات  ــراى بازيافــت اين فل ــى كه ب در حال
آلومينيومى به اين مقدار گرما احتياج نيســت يا در 
ــل چوب به خمير كاغــذ مقادير زيادى  مورد تبدي
آب الزم اســت در صورتى كه بازيافت كاغذ مقدار 
خيلى خيلى كمى آب مصــرف مى كند. در مورد 
بازيافت مواد ديگر نيز به همين صورت در مصرف 
انرژى صرفه جويى شــده و از اتالف آن جلوگيرى 

مى شود. 
ــرى براى  ــان و كار كمت ــراى آن كــه زم ــه ب البت
ــل بازيافت صرف شــود  جداســازى زباله هــاى قاب
انسان ها اين كار را در محل مصرف يعنى در خانه ها 
ــا محل كار يا حتى كوچه، خيابان و پارك ها و قبل  ي

از قاطى شدن زباله ها انجام مى دهند. 
در ضمن براى راحت تر شــدن تشخيص مواد 
ــر روى كاالهايى كه  ــل بازيافت از ديگر مواد، ب قاب
مى توانند بعد از مصرف دوباره مورد اســتفاده قرار 

گيرند عالمت بازيافت وجود دارد.
ــى بعضــى  ــر بى مباالت ــًا در اث اگــر هــم احيان
ــا ديگــر زباله ها  ــى ب اشــخاص، زباله هــاى بازيافت
مخلوط شوند كار جداسازى با صرف هزينه بيشتر، 

بعد از جمع آورى آنها صورت مى گيرد.
ــى كــه بشــر براى  3- يكــى ديگــر از كارهاي
اســتفاده مجدد روى زباله ها انجــام مى دهند عمل 
كمپوســت در اصل تبديل زباله هاى تجزيه پذير يا 
همان زباله هاى جامدتر به كود اســت. همانطور كه 
قبًال گفتم اين زباله ها در زير خاك با گذشــت زمان 
ــه مواد آلى يعنى مواد مورد نياز براى رشــد و نمو  ب
درختان و گياهان تبديل مى شــوند. در جاهايى كه 
خاك به مقدار كافى از اين مواد ندارد كشاورزان، از 

كود براى تغذيه گياهان استفاده مى كنند.
در گذشــته كودهاى حيوانى و شيميايى براى 
اين منظور به كار برده مى شدند ولى همواره كمبود 
كود حيوانى و ضررهاى كود شيميايى از بزرگترين 

مشكالت انسان ها بوده است.
ــد كمپوســت اين مشــكل تا  ــا صنعت جدي ب
حدودى حل شــده اســت. در اين روش زباله هاى 
ــر هســتند در كارخانه هاى  ــر كــه تجزيه پذي جامدت
مخصوص به كــود تبديل مى شــوند. البته در اين 
ــر را در مكان هاى روباز  كارخانه هــا مواد تجزيه پذي
مخصوص با دماهاى مشــخص قرارداده و با زير و 
رو كردن آنها و انجام كارهاى ديگر كود كشــاورزى 

مى سازند. 
به اين ترتيب انسان ها به صورتى ديگر از زباله 
ــد نمــوده و از افزايــش آن جلوگيرى  اســتفاده مفي

مى كنند.  
  فقط مى توان گفت جمعيت در كره زمين رو 
به افزايش اســت و انسان ها براى رفع نيازهاى خود 
در آينده بايد به فكر منابع جديد باشــند اما مسلمًا 
ــن كارهايى هم كه انجام مى دهند به ميزان زيادى  اي
از تلف شدن انرژى و مواد اوليه جلوگيرى مى كند.
منبع: سايت مركز جهانى اطالع رسانى آل البيت(ع)

بزرگ ترين درياچه آب شيرين كشور
درياچه زريوار 

شــاپره: در سه كيلومترى شهر سرسبز مريوان، درياچه «زرى وار» قرار دارد كه 
آب آن شــيرين و قابل خوردن اســت. زرى وار بزرگ ترين درياچه آب شيرين 

كشورمان است.
طــول اين درياچه 5 و عرض آن 2 كيلومتر اســت و حجــم آب آن به طور 

متوّسط به 35 ميليون متر مكّعب مى رسد.
جالــب اين اســت كه هيچ رود بزرگ و مهّمى به ايــن درياچه نمى ريزد. آب 

درياچه از دو راه تأمين مى شود:
1. بارندگى

2.چشمه هايى كه در كف درياچه قرار دارند.
بعضى مى گويند اين درياچه، بزرگ ترين درياچه آب شيرين جهان است.

«زرى» در زبان كردى به معنى درياچه و پســوند «وار» به معنى شبيه است. 
شهر مريوان در غرب استان كردستان و نزديك عراق قرار دارد.
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