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همسرداری

 /در مقابله با همسر بهانهگیر ،همچون
مسکن آرامبخش باشید .بهانهجوییهای
َُ
همسرتان علتی دارد و بیتردید دچار مشکلی
شده است .مشکلی که شاید به دالیلی چون
خجالت کشیدن ،صالح ندانستن ،سرزنش و...
حاضر نیست به شما بگوید.
در چنین مواقعی پایگاه امنیت همسرتان
باشید و او را به آرامش دعوت کنید .به حریم
شخصی همسرتان احترام بگذارید و هرگز
کنکاش و تجسس نکنید .بپذیرید همسرتان
اکنون نیازمند انرژی مثبت و نیروبخش است.
پس نقش آرامبخش بودن خود را به خوبی
ایفا کنید و با ایجاد محیطی آرام و سکوتهای
نشان از رضایت ،فضایی را برای تفکر و کنار
آمدن همسرتان با خودش فراهم کنید.
کانال موفقیت شخصی و همسرداری
دیدگاه

 /دشمن زندگی زناشویی از
روانشناسان
تلویزیون و فضای مجازی ،خانهنشینی مرد،
عدم رسیدگی به وضع ظاهری ،بی توجهی،
نگاه منفی به خانواده همسر ،سکوت و عدم
گفتگو درباره مشکالت
 /بنای زندگیتان را بر اعتماد به یکدیگر
ِ
حرکت
بگذارید .مدام او را کنترل نکنید .در هر
ساد ه همسرتان به دنبال بدبینی نباشید.
این عادت که همه شماره تلفنها را کنترل
کنید ،پیامکها را بخوانید و یا از او بپرسید
«چی خریدی؟ از کجا خریدی و  »...را کنار
بگذارید .خودتان را با جمله «چون دوستش
دارم کنترلش میکنم» گول نزنید .اعتماد و
احترام باید اولین اصل در رابطهتان باشد.
کانال رازهای همسرداری

فرهنگ+

 /نه تنها شما همان میشوید که به آن
فکر میکنید ،بلکه جهان نیز همان میشود
که دربارهاش فکر میکنید .این یک اصل
تغییرناپذیر است.
افرادی که
زندگی
را
آوردگاه رنج و محنت
تلقی میکنند ،در برابر انواری که ممکن
است زندگیشان را نورانی و درخشان کند،
نابینا میشوند.
به عکس
افرادی
که
نور
و درخشندگی
جهان را میبینند ،حتی نقاط ظلمانی و
تاریک را ،نور بالقوه به شمار میآورند...
وین دایر

 /هر چقدر غصه بخوری ،دنیا پاسخی
به دلت نمیدهد .شاد باش .شاد بودن
اگر نتواند مشکالتت را کم کند ،اضافه هم
نمیکند .ارزش واقعی تو زمان 
ی است که
در اوج مشکالت شاد باشی و برای راه حل
بکوشی.
کانال مثبتاندیشی

تنها کسانی میتوانند پلههای
سجادصمیمیپور
ترقی و موفقیت را بپیمایند که
گروه گزارش
دست از تالش برنمیدارند،
از بسیاری راحتیها و خوشیها گذشته و جسورانه
با مشکالت روبهرو میشوند و با آن دست و پنجه نرم
میکنند .
خسرو ضیغمی از جمله کسانی است که با زندگی در
روستای حسنآباد بخش پشتکوه 34 ،سال است که در
زمینه نهالکاری و باغداری فعالیت دارد و برای تعدادی
از اهالی منطقه شغل ایجاد کرده است .وی که تالش و
پشتکار را مهمترین عامل موفقیت هر انسان میداند،
اکنون عالوه بر  35هکتار باغ ثمرده ،در مجموع بالغ بر
 140هزار اصله نهال را نیز آماده فروش دارد.
انسان بدون هدف میمیرد
عالقه او به کشاورزی به زمان نوجوانی برمیگردد؛ چرا
که از دوران دبیرستان همواره در مزرعه پدری مشغول
بوده و شروع کارش به طور مستقل ،به سال  1363بر
میگردد .میگوید« :بعد از پایان دوران سربازی ،به
خاطر عالقه زیادی که به کشاورزی داشتم وارد این
عرصه شدم و موانع و مشکالت متعددی را که وجود
داشت ،یکی پس ازدیگری پشت سر گذاشتم».
او آرزوها و هدفها را غیر قابل کنترل میداند و میگوید:
«انسان اگر آرزو و هدف نداشته باشد ،مرده است».
ضیغمی ابتدا کشاورزی را با زراعت گندم ،جو و یونجه
آغاز کرد .اما بعد از مدتی تصمیم گرفت به جای زراعت
به درختکاری و احداث باغ و سپس به نهالکاری روی
بیاورد.
خودش مهمترین علت این تصمیم را کمبود آب و کاهش
سطح آب سفرههای زیرزمینی میداند و میگوید:
«از همان ابتدا که شرایط فراهم شد ،به آبیاری تحت
فشار روی آوردم .بعد از آن ،به تبعیت از ما بسیاری از
کشاورزان منطقه نیز از آبیاری سنتیدست کشیدند».
اولویت اولم رضایت مشتری است
خسرو ضیغمی نهالکاری را از سال  1376آغاز کرده و از
سال  1380ضمن اخذ مجوز از مؤسسه نهال بذر کشور،
نهالکاری را ادامه داده و اکنون نهالهایی مثل انجیر،
بادام ،گردو ،هلو ،زردآلو و انگور را در مزرعه خود دارد.
او اولویت اول خود را رضایت مشتری میداند .استانهای
کرمان ،فارس ،اصفهان ،تهران ،قزوین ،همدان،
کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان از جمله شهرهای
مقصد نهالهای ضیغمی هستند که به گفته خودش
حتی یک بار هم کسی در هیچ کدام از این شهرها از
محصولش گالیه نداشته است.
بیشتر کارگرانش از روستای مجاور یعنی دهچاه
هستند .ضیغمی درباره آمار افرا دی که در مزرعه
مشغول به کار هستند ،میگوید« :به طور میانگین 24
نفردائمدر حال کار هستند؛ اما بسته به هر فصل ممکن
است این آمار تغییر کند .مث ً
ال زمان برداشت محصوالتی
مثل زردآلو تعداد کارگر بسیار بیشتری الزم است و در

شیرینی قرابیه تبریز

لبخندک

 /کوپن هم که شکر خدا داره
برمیگرده و فقط مونده گا ز که قطع
بشه و برای گرم کردن خونههامون
دوباره از عالءالدین استفاده کنیم تا به
این ترتیب برگردیم بهدهه باشکوه !۶۰
میخوام ببینم دیگه دهه شصتیها
چیدارن برای فخر فروختن به ما!

خسرو ضیغمی یکی از تولیدکنندگان بزرگ نهال نیریز:

حکایتهای اخالقی

هیچ کس از محصولم گالیه نداشته است

آشپزباشی

مواد الزم :کره یا مارگارین 125 :گرم
روغن مایع1/3 :پیمانه ( 40گرم)
پودر قند :یکدوم پیمانه سرخالی
وانیل شکری 1 :پاکت یا  5گرم
نشاسته ذرت 2 :قاشق غذا خوری
آرد 2 :لیوان  /پودر قند یا مواد دلخواه
برای تزئین (خالل یا پودر پسته یا
بادام ،کنجد ،نارگیل ،شکالت ،گردو)
طرز تهیه :یک دستکش بپوشید
و همه مواد به غیر از آرد را با دست
مخلوط کنید .سپس آرد را کمکم
اضافه کنید تا مخلوطی با لطافت و نرم
بهدست بیاید.
بعد مواد را به هر شکلی که میخواهید
در بیاورید .میتوانید مثل کلوچههای

درسهای اخالقی

زمانهایی که شرایط جوی مناسب نیست و یا هوا سرد
است ،تعداد کمتر میشود».
تولیدات اودر سال جاری 40 ،هزار نهال انجیر 70 ،هزار
نهال بادام 12 ،هزار نهال انگور 10 ،تا  15هزار نهال هلو
و همچنین  25هزار نهال اناردر کنار  20هزار اصله نهال
به محلی است.
وی مزیت و برتری کار خود را استفاده از روشهای نوین

آبیاری و کشاورزی عنوان میکند و میافزاید« :از قدیم
درختان باغ مادری ما یک نوع سمبل و مرجع برای
توسعه بسیاری از باغها محسوب میشد و خیلیها از
اینجا نهال و پیوندک برده و کاشتهاند».
ضیغمی ادامه میدهد« :چیزی که اکنون برای من حائز
اهمیت است ،این است که با سرمایهگذاری اندک و
مزرعه کوچک خود توانستهام برای تعداد زیادی از مردم
منطقه شغل ایجاد کنم».
نبود ثبات قیمت یک مشکل اساسی است
وی نبود ثبات قیمت برای محصوالت کشاورزی را
یک مشکل اصلی میداند و میگوید« :به طور مثال دو
سال قبل سیب آنقدر قیمتش پایین آمد که رویدست
کشاورز ماند؛ به طوری که بسیاری از افراد درختان
ثمرده و چند ساله خود را قطع کردند .یک سال هم تولید
آنقدر کم میشود که سیب به کیلویی  10هزارتومان
میرسد .یا مث ً
ال همین انار خودمان ،قیمتش ثبات
ندارد».
این کشاورز باتجربه ،به وجود آمدن مشکل فوق را در
«من کشاورز باید
نبود آمار دقیق میداند و میگویدِ :
بدانم چه مقدار محصول تولید کنم .وزارت جهاد
کشاورزی باید وضعیت را به استانها و شهرستانها اعالم
کند و آنها نیز به ما ابالغ کنند تا نه با کمبود مواجه شویم،
نه با مازاد».
ضیغمی در مورد مشکالت توسعه آبیاری قطرهای برای
مزارع جدید میگوید 85« :درصد هزینه آبیاری نوین
را دولت میپرداخته ،اما با توجه به باال رفتن قیمت
قطعات ،پیمانکاران از کشاورزان  26میلیون تومان

بیشتردرخواست میکنند».
یک کارآفرین ابتدا باید یک مدیر باشد
او مهمترین عامل موفقیت خود را پشتکار و عالقه
میداند و میگوید« :هر کسی برای موفقیت ،عالوه بر
پشتکار باید به خود نیز ایمانداشته باشد».
این کارآفرین با سابقه ،رمز موفقیت یک کارآفرین را

مدیریت و تسلط علمی و تجربی در کار خود میداند و
میگوید« :یک کارآفرین اگر اطالعات و علم کافی در
زمینه کار خود نداشته باشد ،موفق نمیشود .در واقع
یک کارآفرین بایددر ابتدا یک مدیر باشد».
وی فرهنگ خانوادهها و عدم استعدادیابی را از
ابتداییترین دالیل بیکاری در کشور عنوان میکند
و معتقد است که استعدادیابی از پدر و مادر در خانه و
سپس در مدارس باید شروع شود .گرچه فراهم کردن
شرایط شکوفایی استعدادها را نیز وظیفه دولت میداند.
قلبم برای نیریز میتپد
ضیغمی در مورد معضل بیکاری نظر متفاوتی دارد و
میگوید« :افرادی که کار نمیکنند ،همه بیکار نیستند؛
بلکه برخی از آنها بیمار هستند.
کسی که انگیزه و تالشی برای کار کردن ندارد ،بیمار
است .بنابراین اول باید مداوا شود .بیکار به کسی
میگویند که استعداد و توان کار دارد؛ ولی کاری برایش
مهیا نیست».
وی میگوید« :قلبم برای نیریز میتپد و نام نیریز برایم
مقدس است».
ضیغمی شهرستان نیریز را دارای موقعیتی عالی برای
رفع مشکل بیکاری میداند و میگوید« :نیریز دارای
معادن بسیار غنی بادرآمدهای هنگفت است .چرادرآمد
این معادن باید به یک یا چند نفر برسد؟
چرا دولت نظارت نمیکند تا ثروت این معادن عادالنه
توزیع شود و بخش عمده آن صرف پروژههای اشتغالزا
و کارخانهجات شود وعدهای از بیکاری نجات پیدا
کنند؟»

 /آدمها را نه در سفر بلکه سر
میز «سلف سرویس»در عروسی
بشناسید!

 /حکایت میآورند که حق تعالی میفرماید که
ای بنده من ،حاجت تو رادر حالتدعا و ناله زود
برآوردمی ،امادر اجابت جهت آن تأخیر میافتد
تا بسیار بنالی که آواز و ناله تو مرا خوش میآید.
مث ً
ال ،دو گدا بر در شخصی آمدند؛ یکی مطلوب
و محبوب است و آن دیگر عظیم مبغوض است.
خداوند خانه گوید به غالم که زود ،بی تأخیر،
به آن مبغوض نان پاره بده تا از در ما زود آواره
شود؛ و آن دیگر را که محبوب است وعده دهد
که هنوز نان نپختهاند ،صبر کن تا نان برسد.

تو را نیست و تو بدان محتاجی؟ اِال آنکه از تو
خوبتر هیچ نیست ،آینه آوردهام تا هر لحظه
روی خود را در وی بنگری .چیست که حق
تعالی را نیست و او را بدان احتیاج است؟ پیش
حق تعالی دل روشنی میباید بردن تا در وی
خود را ببیند ...ان الله الینظر الی صورکم وال الی
اعمالکم و انما ینظر الی قلوبکم
(پیامبر اکرم :به درستی که خداوند نگاه
نمیکند به صورت و اموال و سخنان شما ،بلکه
بهدلها و اعمال شما نظر میکند)

 /گفت :پیلی را آوردند بر سر چشمهای که
آب خورد .خود را در آب میدید و میرمید .او
میپنداشت که از دیگری میرمد .نمیدانست
که از خود میرمد.
همه اخالق بد  -از ظلم و کین و حسد و حرص
و بیرحمی و کبر  -چون در توست ،نمیرنجی؛
چون آن را در دیگری میبینی ،میرمی و
میرنجی.

 /اگر در برادر خود عیب میبینی آن عیب در
توست کهدرو میبینی.

 /درویشی به نزد پادشاهی رفت .پادشاه به او
گفت که :ای زاهد.
گفت :زاهد تویی.
گفت :من چون زاهد باشم که همه دنیا از آن
من است!
گفت :نی ،عکس میبینی:دنیا و آخرت و ملکت
جمله از آن من است و عالم را من گرفتهام؛ تویی
که به لقمهای و خرقهای قانع شدهای( .توضیح:
همه دنیا بیش از لقمه و خرقهای نیست و
بینیازی ثروت ماندگار است)
 /یوسف مصری رادوستی از سفر رسید .گفت:
جهت من چه ارمغان آوردی؟ گفت :چیست که

 /اگر همه عالم را نور گیرد ،تا در چشم نوری
نباشد هرگز آن نور را نبیند.
 /در سمرقند بودیم ،و خوارزمشاه سمرقند رادر
حصار گرفته بود و لشکر کشیده ،جنگ میکرد .در
آن محله،دختری بود عظیم صاحب جمال ،چنان
کهدر آن شهر او را نظیر نبود .هر لحظه میشنیدم
که میگفت« :خداوندا کِی روا داری که مرا به
دست ظالماندهی .و میدانم که هرگز روا نداری،
و بر تو اعتماددارم».
چون شهر را غارت کردند و همه خلق را اسیر
میبردند و کنیزکان آن زن را اسیر میبردند،
او را هیچ اَلَمی (دردی) نرسید و با غایت صاحب
جمالی ،کس او را نظر نمیکرد .تا بدانی که هر
که خود را به حق سپرد از آفتها ایمن گشت و
به سالمت ماند و حاجت هیچ کس در حضرت او
ضایع نشد.
پیش از حکایت می خوانیم که «...پس گدایی از
حق کن و حاجت از او خواه که هیچ ضایع نشود که
ادعونی استجب لکم

آیهگرافی

یادگاران

فسقلی در دست درست کنید یا اینکه
قالب بزنید.
سپس داخل سینی فر که در آن کاغذ
روغنی پهن کردهاید با فاصله بچینید.
زیرا حین پخت شیرینی پف میکند و
بادمای  180به مدت یک ربع تا بیست
دقیقه بگذارید تا بپزد.
نکته :وقتی قرابیهها داغ هستند به
آنها دست نزنید چون سریع خرد
میشوند .بهتراست بگذارید از دما
بیفتند ،سپس روی آنها پودر قند
بپاشید یا با شکالت و آجیل تزئین
کنید.
این شیرینی ،در مجاورت هوا زود
خشک می شود.

/اگه خواستین از خونهتکونی فرار
کنین ،اول بزنین چن تا از ظرفا و
وسایل خونه رو بشکنین.
بعدشدیگه بهتون کار نمیدن!

از فیه مافیه موالنا

نکات خانهداری

این اشتباهات خانه را کثیفتر میکند

تابستان سال  ۱۳۵۸خورشیدی
بازسازی یک ساختمان در کوچه آخوندیها و تبدیل موقت آن به مهدیه
این بنا که بعدها در اختیار کمیته امداد قرار گرفت در محله امام مهدی بود.
از راست ایستاده :فرهاد جمشیدی ،اکبر خلیلی ،ناشناس /نشسته از راست  :خلیل داوودی ،بهنام زردشت ،شهید حبیب کردگاری

با تشکر از جناب آقای بهنام زردشت که عکس را در اختیار ما گذاشتند

 برای تمیز کردن سرویس بهداشتی ،مطمئناً ازبرسهای مخصوص استفاده میکنید .آنها را
خیس و مرطوب در جای خود نگذارید .این کار
باعث پخش شدن انواع میکروبها و آلودگی در
محیط میشود .وقتی کارتان تمام شد برس را
خوب بشویید ودر آفتاب خشک کنید.
 یکی از رایجترین کارهایی که افراد در خانه بهانجام آن عادتدارند ،ریختن زباله و غذادر سینک
ظرفشویی است .اول اینکه برای این کار یک سبد
کوچک تهیه کنید و داخل سینک بگذارید .در
مرحله بعد توجه داشته باشید که محیط مرطوب
سینک به خودی خود باعث رشد انواع باکتریها و
میکروبها میشود .پس هر هفته سینک را با مواد
ضدعفونی کننده و یا جوش شیرین تمیز کنید.
 یک اشتباه رایج در تمیز کردن خانه آن است کهاکثر خانمها از پایین منزل شروع میکنند تا به باال
برسند .منظور این است که مث ً
ال اول کف خانه و
فرش را تمیز میکنند و بعد به سراغ پنجرهها و
مبلمان میروند.

اصولیترین کار این است که از باالی خانه شروع
کنید .ابتدا پنجرهها را تمیز کنید ،بعد صندلیها و
میز و مبلمان ودر آخر ،فرش و کف زمین.
 هیچ وقت برای پاک کردن سطوح و وسایلچوبی و یا حتی شیشهها ،پاک کنندهها را به
صورت مستقیم اسپری نکنید .این کار باعث
میشود ذرات گرد و غبار با آنها ترکیب و درنتیجه
پس از پاک کردن ،کثیفتر شوند .کار درست این
است که محلول تمیز کننده را ابتدا روی پارچه و
یا حولههای کاغذی اسپری و بعد سطوح را پاک
کنید.
 شستشوی مداوم لباسهادر ماشین لباسشوییباعث میشود پس از مدتی فضای ماشین بد بو شود
و یا جرم بگیرد و به همین علت لباسهای شما تمیز
نشوند .سعی کنید حداقل ماهی یکبار با استفاده از
مخلوط سرکه و جوش شیرین ماشین را تمیز کنید.
به این صورت که این محلول رادر ماشین بریزید و
بگذارید یک ساعت ماشین کار کند .بعد از این کار
واشری را نیز که رویدر قراردارد تمیز کنید.
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قصههای ننه سرما

شیرکوچولوی غمگین
سالم نوگالی من! فصل زمستون
داره آخرین نفسهاش رو میکشه
و من هم دارم یواش یواش دست
و پام رو جمع میکنم که برم
خونهتکونی عید.
قصه این هفته ما درباره شیر
کوچولویی است که دنبال چیزی
میگردد که خوشحالش کند.
وقتی همه خواب بودند ،خورشید
مثل هر روز ،زودتر از همه بیدار
شد و توی جنگل سبز و قشنگ،
یک روز دیگر بوجود آمد.
مار خالخالی زیر سبزهها خوابیده
بود که صدای تاپتاپ پایی را
شنید .چشمهایش را باز کرد .کی
بود؟
یک شیر کوچولوی تنها و غمگین!
مار خالخالی از زیر سبزهها بیرون
آمد .به شیر کوچولو گفت« :سالم
چرا غمگین هستی؟ صبح به این
زودی کجا میروی؟»
شیر کوچولو گفت« :نمیدانم.
دنبال یک چیزی میگردم که
خوشحالم کند .فکر میکنی
میتوانم آن را پیدا کنم؟»
مار خالخالی مهربان گفت« :من
هم نمیدانم.ولی همراهت میآیم
تا به توکمک کنم».
و دونفری راه افتادند.
کمی جلوتر طوطی قشنگ،با پر و
بال رنگارنگ ،آنها را دید و گفت:
«سالم! کجا میروید؟»
مار خالخالی گفت« :دنبال یک
چیزی میگردیم که شیر را
خوشحال کند».
طوطی گفت« :چه خوب! من هم
میآیم به شما کمک کنم».
و سه نفری راه افتادند.
یکدفعه چند قطره آب روی بال
و پر طوطی ریخت .فکرکرد باران
میبارد .اما فیل کوچولوی شاد
خندان بود که با خرطومش آب
میپاشید.
فیل با خنده پرسید« :کجا
میروید؟»
جوجه مرغابی هم تا آنها را دید ،از
توی برکه روی سبزهها پرید .نوک
زرد و نارنجی خودش را باز و بسته
کرد«.قاد...قاد...سالم!سالم.کجا
میروید؟»
آنها گفتند« :دنبال یک چیزی
میگردیم که شیر را خوشحال
کند».
جوجه مرغابی گفت« :چه خوب!
من هم میآیم به شما کمک کنم».

و پنج نفری راه افتادند.
یواش یواش راه میروم .اینجا
و آنجا میروم .این صدای بچه
الکپشت بود که برای خودش
آواز میخواند .وقتی آنها را دید،
پرسید« :کجا میروید؟»
جوجه مرغابی گفت« :دنبال
یک چیزی میگردیم که شیر را
خوشحال کند».
بچه الکپشت گفت« :چه خوب!
من هم میآیم به شماکمک کنم» .
وشش نفری راه افتادند.
گاو بزرگ و قهوهای ،از پشت
تپه آنها را دید و گفت« :ما  ...ما ...
سالم!کجا میروید؟»
الکپشت گفت« :دنبال یک چیزی
میگردیم که شیر را خوشحال

بچه زرافه گفت« :چه خوب! من هم
میآیم به شما کمک کنم».
و  9نفری راه افتادند.
تلق تلوق  ...کی بود؟ صدای
پای پلیکان بود .او نوک پهن و
بزرگش را به هم زد و گفت« :سالم
کجامیروید؟»
بچه زرافه پا دراز گفت« :دنبال
یک چیزی میگردیم که شیر را
خوشحال کند» .
پلیکان گفت« :چه خوب! من هم
میآیم به شما کمک کنم».
و حاال ده نه نفر بودند .اما ده نفری
راه نیفتادند .شیر که خسته شده
بود ،زیر سایه درختی نشست.ظهر
شده بود .خورشید وسط آسمان
میتابید وهوا خیلی گرم بود.

بچههاسالم
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به کوشش سمیه نظری

دانستنیها
من یه کرگدنم.
باورتان نمیشود اگر بگویم که
عرق بدن من صورتی رنگ است.
ما کردگدنها تنهایی را ترجیح
میدهیم اما برای پرندههای
کنهخوار استثناء قائل میشویم.
این پرندهها روی بدن ما
مینشینند و از کنههای روی
بدن ما تغذیه میکنند .به عالوه،
پرندههای کنهخوار در صورت

ب گر د و
پ ید ا کن

عرق بدن من صورتیه!!
وجود خطر شروع به سر و صدا
می کنند .پس میشود گفت
آنها بهترین دوستان ما
هستند.
میتوانم بگویم غیر از
آنها نمیخواهیم کس
دیگری دور و برمان
بپلکد .ما روزها و
شبهای خودمان را با
چریدن سپری میکنیم

شعر کودکانه

و تنها در گرمترین ساعات روز
میخوابیم.

باد بازیگوش

باد داره بازی میکنه

دوباره با درخت ما

تاب میخوره یواشکی

نازنینم!

در دو شکل زیر ده تا اختالف ریزه میزه وجود دارد .دور آنها خط
بکش و سپس دو شکل را به دلخواه خودت رنگآمیزی کن.آفرین!

باد روی بند رخت ما

میآد کنار پنجره

پرده رو چینچین میکنه

من میدونم که باد چرا

همچون و همچین میکنه

دلش یه همبازی میخواد

به فکر بازی کردنه

انگاری باد بازیگوش

دوباره دنبال منه
نام شاعر :افسانه شعباننژاد

کند».
گاو دنبال آنها دوید وگفت« :چه
خوب من هم میآیم به شما کمک
کنم».
و هفت نفری راه افتادند.
گربه راهراهی زرنگ ،با چشمهای
زرد و قشگ ،آنها را دید.گفت:
«سالم! کجا میروید؟»
گاو دمش را تکان داد.گفت « :دنبال
یک چیزی میگردیم که شیر را
خوشحال کند».
گربه زرنگ گفت« :چه خوب! من
هم با شما میآیم که کمک کنم».
و هشت نفری راه افتادند.
بچه زرافه گردندراز و پادراز ت ا
آنها را دید ،دوید و به آنها رسید،
گفت« :سالم کجا میروید؟»
گربه زرنگ گفت« :دنبال یک
چیزی میگردیم که شیر را
خوشحال کند» .

خنده منده

شیر همینکه سرش را بلند کرد
و دوستانش را دید ،با صدای
بلند خندید« .قاه...قاه ...قاه!» من
دیگرغمگین نیستم».
بچههای حیوانات با تعجب دور
و برشان را نگاه کردند،اما غیر از
خودشان چیزی ندیدند .طوطی
قشنگ پرسید :مگر چیزی را که
دنبالش بودی پیدا کردی؟
شیرکوچولو که دیگر تنها وغمگین
نبود با خوشحالی گفت :نمیدانم!
ولی حاال که پیش شما هستم ،دیگر
غمگین نیستم».
ِ
فیل شاد و خندان با خرطومش

*جوجه*

طرف میره رستوران میگه :جوجهدارین؟
گارسون:آره.
می گه:دونش بدین نمیره!

*کدام بهتره؟ شنا یا تنیس*
مردی در آب افتاده بود و فریاد میزد:
«کمک! کمک! من شنا بلد نیستم».
مرد دیگری به او گفت« :من هم
تنیس بلد نیستم .بایدداد بزنم؟»

روی همه آب پاشید و ده تا دوست
مهربان ،توی سبزهها و میان
درختها خندیدند و با هم بازی
کردند.

سفــارشهای دکتـر سیـب

به جای سرما ،کیوی بخورید

سالم دوستان گلم!
کیوی ،یکی از میوههای فصل سرد سال است که در میان میوههای موجود ،بهعنوان منبعی سرشار از
ویتامین «ث» به شمار میآید .این میزان از ویتامین «ث» به حدی است که بعضی از محققان مقدار آن را
بیشتر از میزان ویتامین «ث» موجود در مرکبات ترش میدانند.
کیوی دارای ویتامینها و مواد معدنی گوناگونی مثل ویتامین آ ،سی ،آهن و پتاسیم است؛ البته پتاسیم
موجود در آن تا حدی کمتر از مقدار موجود در موز است .باتوجه به اینکه این میوه منبع مهمی از
ویتامین «ث» به شمار میآید ،برای سرماخوردگی خوب است .پس سفارش من این است که برای
پیشگیری از ابتال به سرماخوردگی ،کیوی را هم در رژیم غذایی روزانهتان جای دهید.
جالبتر آنکه بعضیها کیوی را با پوست میخورند و میگویند خوردن  4عدد کیوی در روز ،مشکل
داشتن استرس و بیخوابی را نیز از بین میبرد .ویتامین «ث» موجود در کیوی نقش مؤثری در تقویت
سیستم دفاعی دارد و باعث قویتر شدن بدن میشود.
هنگام خرید کیوی ،نوع نیمهسفت و سالم آن را تهیه کنید .کیوی از میوههایی است که حالت نارس آن
در دمای اتاق و به مرور زمان رسیده و قابل خوردن میشود.

*پزشک آینده*
ساناز :اگه قلبمون ایستاد ،باید چی
کار کنیم؟
نازنین :باید براش صندلی بذاریم تا
بشینه!

دوست خوبم! در  داستان  زیر امالی دهکلمه اشتباه  نوشته شده   .متن را
به دقت بخوان وکلمههای نادرست را اصالح کن.

موش و قورباغه
برکه در میان جنگل آرام و

صاکت بود .ناگهان صدای
قورباغهای صکوت را شکست.
موش از البهالی برگهای گل
ذنبق بیرون آمد و با خوشحالی
به قورباغه گفت« :سالم ،دوست
من! چه خوب شد که از آب
بیرون آمدی.
ای کاش بیشتر از این میتوانستم
با تو دوست باشم و از حال تو با
خبر شوم .ای کاش بیشتر از این
با تو هم سحبت باشم».
قورباغه آهی کشید و گفت:
«حیف دوست عزیز! من بیشتر

زندگیام را در آب میگزرانم و
سد حیف که تو نمیتوانی همراه
من به داخل آب بیایی».
قورباغه به اسرار موش پذیرفت
که نخی پیدا کند و یک سر نخ را
به پای موش ببندد و سر دیگر را
به پای خودش.
از آن روز به بعد هر وقت که
میخواستند همدیگر را ببینند،
نخ را میکشیدند و همدیگر را
باخبر میکردند.
یک روز سر و کله یک کالغ در
جنگل پیدا شد.
کالغ ،موش را در نزدیکی برکه

دید و در یک چشم به همزدن او
را از زمین بلند کرد و به آسمان
برد.
قورباغه هم همراه نخ از برکه
بیرون کشیده شد.
مردم که این سحنه عجیب را
دیدند ،با تعجبگفتند « :عجب
کالغ هیلهگری!
چگونه پاهای اینها را به هم بسته
و بعد شکارشان کرده؟»
قورباغه در حالی که میان زمین و
آسمان آویزان بود ،فریاد میزد:
«این است ثزای دوستی با مردم
نادان»

