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ترســالو و بیباک
کبوتر حـرم

زنــدهباد ایـران
ِ
ِ
خوب صفحه فرفره .حالتون چطوره؟
دوستان
سالم
امیدوارم تنتون سالم و دلتـون شاد باشه .بچهها! حتما
شما هم متوجه شدید که هفته قبل و هفتههای قبل ،توی
خونه و محله و جمعهای فامیلی ،همش
صحبت از انتخابات ریاست جمهوری و
شورای شهر بود و دیروز ،روزی بود
که همه ایرانیهای باالی
 18سال ،میتونستند هر
کسی رو که به نظرشون
بهتر میتونه به آبادی و
ِ
آزادی کشورمون کمک
کنه ،انتخاب کنند .می دونم
شما هم برای رای دادن ،مامان
و بابا رو همراهی کردین  .ایشاا...
همه مون زود بزرگ می شیم و می
تونیم رای بدیم  .به امید سرافرازی
ایران عزیزمون.

معلم :انواع دندانها رو نام ببر.
شاگرد :نوک زبونمه ،شما فقط اولیش رو بگید.
معلّم:آسیا
شاگرد :آها یادم اومد ،آسیا ،آفریقا ،اروپا!
*
 برای بستن یک المپ چند نفر الزمه؟ +سه نفر
 چرا؟! +برای اینکه یک نفر بره روی نردبون المپ رو
نگه داره ،دو نفر هم نردبون رو بچرخونن!
*
اولی :اگه گفتی پوست فیل چرا چروکه؟
دومی :معلومه دیگه .چون اینقدر بزرگه که
نمیتونه اتوش کنه.
*
معلم :پسرم چرا سینهخیز اومدی توی کالس؟
شاگرد :آقا چون شما گفتید اگه دیر بیایم حق
نداریم پامون رو تو کالس بذاریم!

باز در صحنت نشستم
ای اما ِم مهربانی
ِ
احساس عالی
باز یک
در زمینی آسمانی
به چه شیرین است آقا
درددلها با تو گفتن
با صدای ِ
زنگ ساعت
باز هم شد وقت رفتن
کاش یک دختر نبودم
کاش بودم یک کبوتر
میزدم هر روز و هر شب
توی صحنِ این حرم پـَر
شاعر :عفت زینلی

یکی بود ،یکی نبود .زیر گنبد کبود ،دخترکی بود به اسم «ترسـالو» که از همه چیز
میترسید .از خشخش برگ ،از هوهوی باد و حتی از سایه خودش .ترسالوی
کوچولو ،هیچوقت با دوستهاش بازی نمیکرد چون میترسید زمین بخوره .موقع
غذا خوردن میترسید نوک انگشتش رو زخمی کنه .موقع خوابیدن از تاریکی میترسید و موقع کارتون دیدن،
از هیوالهایخیالی .روزی از روزهاکه ترسالو از ِ
ترس یه پشهکوچولو زیر تختشقایم شدهبود ،یهصدایی شنید.
از پنجره بیرون رو نگاه کرد .یه دختر کوچولو مثل خودش رو دید که میخواست از روی تپه بپره و بالهای
مصنوعیش رو که معلوم بود خودش ساخته امتحان کنه .ترسالو داد زد« :وای چیکار میکنی؟ خیلی خطرناکه».
دخترکوچولوجوابداد«:منبیباکموازهیچچیزنمیترسم».ترسالوگفت«:ولیترسیدنالزمه.آدماگهنترسه
ممکنهکارایخیلیخطرناکیانجامبده.توکهپرندهنیستیوبااونبالهایمصنوعیحتماسقوطمیکنیوزخمی
میشی» .بیباک کمی فکر کرد و گفت« :شاید حق با تو باشه .خب بگو ببینم چرا از اتاقت نمیای بیرون تا باهم
بازی کنیم؟» .ترسالو گفت« :آخه من از همهچیز میترسم .میترسم اگه بیام بیرون زمین بخورم» .بیباک گفت:
«خباینکهترسنداره؛دوبارهبلندمیشی.آدماگهخیلیهمترسوباشهوازهمهچیزبترسه،هیچکارینمیتونه
انجام بده» .ترسالو کمی فکر کرد و
گفت« :شاید حق با تو باشه» و
پاورچینپاورچینازاتاقش
بیرون رفت .ترسالو و
بیباک از اون روز بهبعد
دوستهای خوبی برای
هم شدن .دیگه نه ترسالو
از همهچیز و همهکس
میترسید و نه بیباک
خودش رو توی خطر میانداخت.
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اتل متل مزرعه

مزرعه خیلی زیباست
پر از گل و درخته
کار آقای Farmer
ولی یه ذره سخته

بچهها ،بچهها! یـه ِ
خبر خوب؛
یـه مسابقه بزررررررگ با جایزههای عاااااالی!
تا چند روز دیگه ماه رمضان شروع میشه.
ما بچهها عاشق سفر ههای ساده و قشنگ
افطار هستیم .تا آخر ماه رمضان فرصت
داری تا سفره افطار خانواده خودت رو
نقاشی کنی و برای صفحه فرفره بفرستی.
هم نقاشیت چاپ میشه و هم به بهترین
نقاشیها ،جایزههای هیجانانگیز هدیه
میشه .بدو که منتظریم.

بیدار میشه صبح زود
اون یه Tractorداره
کلم ،هویج و کاهو
تو مزرعه میکاره

حیوونای مزرعه
 Cowو االغ Dog ،و Chick
صداهای مزرعه
هاپ هاپ ،ماما و جیکجیک

شاعر :مریم اسالمی

 : Farmerکشاورز
 : Tractorتراکتور
 : Cowگاو
 : Dogسگ
 : Chickجوجه

آدرس ما :مشهد  .بولوار شهید صادقی .
صادقی  . 16تحریریه روزنامه خراسان
 .صفحه فرفره .
آدرس تلگرامیمون که میتونی عکس
صاف و واضح نقاشیت رو بفرستی:
@zendegiisalam

خوابــالو
بچهها! یه حیوان تنبل بامزه توی کشور استرالیا زندگی میکنه که
خوابیدن رو بیشتر از هر چیزی دوست داره .کسی این حیوون رو
ِ
کواالجان تنبل 20 ،ساعت توی روز میخوابه
میشناسه؟ بله خودشه« :کـواال»!
و وقتهایی هم که بیداره فقط غذا میخوره .غذای کواال ِ
برگ درخت «اوکالیپتوسه».
بچه کواال وقتی به دنیا میاد خیلی کوچولو و ضعیفه .برای همین نمیتونه خودش به
تنهایی از درخت باالبره و غذا بخوره .پس اگه
دیدید یه بچه کواال به پشت گردن
مامانش چسبیده تعجب نکنید.
چون این کوچولوی
دوستداشتنی از اون
باال حواسش به همه
چیز هست و خیلی
زود از مامانش یاد
میگیره چهطوری
باید مراقب خودش
باشه.

وسایل الزم :تخممرغ پالستیکی،
رنگ و قلممو ،مقوا ،قیچی ،چسب و
چشم عروسکی
 .1تخممرغ رو با دقت رنگ
میزنیم.
 .2مثل شکلِ ،
بال جوجه رو روی
مقوا میکشیم و قیچی میکنیم.
 .3بال و منقار و چشمها رو
میچسبونیم.
اینم پرنده تخممرغی شما.

051-37634000

2000999

اجرا :ویکتوریا اعــظم  -عکس:وحید بیات

مشهد ،بولوار شهید صادقی ،روزنامه خراسان

@zendegiisalam

پرنده تخممرغی

