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به کوشش محبوبه ناصری

زندگی را نوش جان باید کرد

 مشکل خیلی از آدمها و از جمله
زن و شوهر در روابطشان این است که
نمیتوانند اشتباهات دیگری را همچون
اشتباهات خودشان پذیرا باشند!

یکی از صبحهای سرد ماه ژانویه سال ،۲۰۰۷
مردی در متروی واشنگتن ،در حال نواختن
ویولن بود .او در مدت  ۴۵دقیقه ،شش قطعه از
باخ را نواخت.
ً
در این مدت ،تقریبا دو هزار نفر وارد ایستگاه
شدند که بیشتر آنهادر حال رفتن به سر کارشان
بودند .کمی به عکسالعملهای آنهادقت کنید:
یک مرد میانسال ،متوجه نواخته شدن موسیقی
شد و سرعت حرکتش را کم کرد .چند ثانیه
ایستاد ،سپس عجله کرد تا دیرش نشود .چند
دقیقه بعد ویولنیست ،اولین دالرش را دریافت
کرد .یک زن پول را در کاله انداخت و بدون
توقف به حرکت خود ادامه داد.
مرد جوانی به دیوار تکیه داد و کمی به
او گوش داد ،بعد به ساعتش نگاه کرد و
رفت.
پسربچه سه سالهای ایستاد .ولی مادرش
دستش را محکم کشید و او را همراه برد.
پسربچهدر حالی کهدور میشد ،به عقب
نگاه میکرد و ویولنیست را میدید.
چند بچه دیگر هم رفتار مشابهی کردند،
اما همه پدرها و مادرها بچهها را مجبور
میکردند که نایستند و سریع با آنها بروند.
بعد از  45دقيقه که نوازنده بدونتوقف
مینواخت ،تنها شش نفر مدت کوتاهی
ایستادند و گوش کردند.
بیست نفر پول دادند ،ولی به مسیر خود
بدون توقف ادامهدادند.در مجموع ۳۲دالر هم
برای ویولنیست جمع شد.
مرد ،نواختن موسیقی را قطع کرد ،اما هیچ
کس متوجه قطع موسیقی نشد ،هیچ کس این
نوازنده را نشناخت و متوجه نشد که او جاشوآ بل
یکی از بزرگترین موسیقیدانهایدنیا است.
او آنروز در آن ايستگاه مترو یکی از بهترین و
پیچیدهترین قطعات موسیقی را که تا به حال
نوشته شده با ویولنش که  ۳٫۵میلیون دالر
میارزید ،نواخته بود ،اما هیچکس متوجه نشد.
تنهادو روز قبل همين هنرمند یعنی جاشوآ بل

 غرور در رابطه زناشویی اص ً
ال قابل
قبول نیست .معذرتخواهی ،در نهایت
روح بزرگ شما را نشان و حس بهتری
به زندگیتان میدهد.
کانال رازهای همسرداری
 فکر کردن به نکات مثبت همسر
و موهبتهای زندگی مشترکتان باعث
میشود روح تازهای به رابطهتان دمیده
شود .تالش کنید از همسرتان به
خاطر خوبیهایش تشکر کنید.
کانال ارتعاش مثبت

فرزندپروری

 /بانوی عزیز ...
برای این که مادر و همسر خوبی
باشید ،خودتان را هم فراموش نکنید!!
این اصل اول فرزندپروری است.
 /بزرگی را گفتند :برای تربیت
فرزندانت چه میکنی؟
گفت :هیچ کار!...
گفتند :مگر می
شود؟
پس چرا فرزندان
تو چنین خوبند؟!
گفت :من در
تربیت
خود کوشیدم ،تا
الگوی خوبی برای آنان باشم...
کانال فرزندپروری

فرهنگ +

 /خطا اتفاق میافتد ...
بیتوجهی اتفاق میافتد ...
سهل انگاری اتفاق میافتد ...
اما تكرار خطا و بیتوجهی و سهلانگاری،
اتفاقی نيست؛ بلكه يک «انتخاب»
است ...مسئوليت انتخابهای خودمان را
بپذيريم.

آشپزباشی

 /بهترین سرمایهگذاری خود تویی!
بنجامین فرانکلین میگوید:
«برای اینکه پولت بیشترین سود را
بدهد ،جیبت را در مغزت خالی کن».
دوستان خوبم من به شدت اعتقاد
دارم که پرورش فردی بهترین شکل
سرمایهگذاری است که آدم میتواند
انجام بدهد .دلیلش هم ساده است.
اینکه بهطور فعال خودت را بهبود
بدهی ،روی آگاهیات کار کنی ،مهارت
و دانش خود را باال ببری که بتوانی به
همه
مرز توانایی ممکن خودت برسیٔ ،
اینها سرمایهگذاری روی بزرگترین
دارایی تو محسوب میشود.
کانال روانشناسی دکتر انوشه

در بوستون آمریکا کنسرتی داشت که قیمت
بلیط ورودیاش ۱۰۰دالر بود.
این یکداستان واقعی است .واشنگتن پستدر
جریان یک آزمایش اجتماعی با موضوع ادراک،
سلیقه و ترجیحات مردم ،ترتیبی داده بود که
جاشوآ بل به صورت ناشناس در ایستگاه مترو
بنوازد تا معلوم شود در یک محیط معمولی و
در یک زمان نامناسب ،آیا ما متوجه زیبایی
میشویم؟
آیا برای قدردانی و لذت بردن از این زیبایی
توقف میکنیم؟
آیا ما میتوانیم نبوغ و استعداد رادر یک شرايط

پس از ازدواج

 /باز با هم قرارهای عاشقانه بگذارید مثل
روزای اول
 /تغییرش ندهید ،آن شکلی که هست،
عاشقش باش
 /بهترین چیزها و نکات قشنگ را ببین
 /وقتی عصبانی هستی باهاش برخورد نکن
 /قرار نیست شادت کند یا ناراحت ،قرار است
شادیها و ناراحتیهاتان را باهم به اشتراک
بگذارید.
 /نه فقط وقت ،بلکه باید توجه ،تمرکز و
روحتان را به آن هدیه بدهید.

 /هیچ آدمی کامل نیست ،اما سعی کن
اشتباهاتت را کم و کمتر کنی
و اگه اشتباهی کردی به عهده بگیر
 /آن چیزاهایی که باید بداند از دغدغههایت
را به او بگو
 /وقتهایی را به او بدهید برای استراحت
و برای تجدید قوای روحیاش و بگذارید تنها
باشد و کاری که دوست دارد انجام دهد.

مو

املت رژیمی؛ شامی خوشمزه و کامل
املت همیشه یک گزینه محبوب برای تمام
وعدههای غذایی محسوب میشود.
اگر چه کالری املتی که برای وعد ٔه صبحانه
طبخ میکنید حساسیت چندانی ندارد ،اما
مراقب میزان کالری املت وعده شام باشید.
برای طبخ یک املت رژیمی کم کالری و سبک
به عنوان وعده شام در شبهای تابستان از این
دستور استفاده کنید.
موادالزم:
تخممرغ :یک عدد ،آرد سبوسدار :یک قاشق
سرخالی ،رب (در صورت تمایل) 1 :قاشق

برای زنده نگه داشتن عشق

 /ده چیزی که نشانه احترام به او هست را از
او بپرس و رعایتشان کن

غیرمنتظره کشف کنیم؟
نتيجه
وقتی ما متوجه نواختن یکی از بهترین
موسیقیهای نوشته شده دنیا توسط يکی از
بهترین موسیقیدانهای دنیا با یکی از بهترین
سازهای دنیا نمیشویم ،پس حتماً چیزهای
خوب و زيبای دیگری هم در زندگیمان وجود
دارد که ازدرک آنها غفلت میکنیم.
زندگی ،جیره مختصریست ،مثل یک فنجان
چای ،وکنارش عشق است ،مثل یک حبه قند...
زندگی را با عشق ،نوش جان باید کرد.

سرخالی ،زیتون :چند عدد ،شیر 3 :قاشق،
گوجهفرنگی 2 :عدد ،بکینگ پودر 1 :قاشق
چایخوری ،نمک ،پاپریکا ،فلفل سیاه ،فلفل
قرمز و نعناع :به مقدار الزم
طرز تهیه:
تمام مواد را با هم مخلوط کرده درون تابه
بریزید.
روی شعله کم بگذارید و صبر کنید تا کام ً
ال
پخته شود.
میتوانید به جای گوجه از قارچ و لوبیا فرنگی
استفاده کنید.

یادگاران

هـتل مکه

سال  1379خورشیدی
اسامی:
 -1زندهیاد حاج محمد مهدی ابراهیمپور  -2محمد
سالمتی -3حسن خامسی -4عبدالرحیم بناکار  -5منصور
خلقاله  -6منصور صداقتکیش  -7سیدضیاء اله طغرایی
 -8زندهیاد محمد حسین تدبیری  -9ناشناس

با تشکر از جناب آقای سید ضیاء اله
طغرایی که عکس را در اختیار ما گذاشتند

عکسهای قدیمی خود را با چاپ در یادگاران برای همیشه ماندگار کنید

پای درس استاد
علی صفایی حائری

 /جلوی او خودت باش ،آن قسمتهای خوب
و بد خود را به او نشان بده ،بگذار آن چیزی که
هستی را کامل ببیند
 /باهم بزرگ شوید ،با هم تجربه کسب کنید،
باهم خطا کنید و با هم بسازید
 /زود ببخش و زود آشتی کن

 اگر محبت و عنایت محبوب نبود ،اگر کشش اونبود ،این همه معرفت و عشق و عمل و ریاضت و
خلوت هیچ بود .ولی برای وفای او همین بس که
من خاکنشین باده مستانه میزند و جام بال پُر
با ِ
مقرب و عاشقتر است بیشترش
که
هر
کند.
می
َّ
«البال ُء لل ِوالء» آنقدر بال بر سرت و
میدهند ،که َ
دلت و کارهایت و بتهایت میریزند کهدیگر از
تو و آنها هیچ نماند .با این عجز با این اعتصام و
چنگ زدن و به او پیوستن تو را میرسانند.

 تنوعطلبی نشان دهنده نیازیست که ارضاءنشده؛ مثل گرسنهای که اگر به او غذا ندهند
کثافتها را هم میخورد .وقتی آدمی حرکتی
ندارد ،مجبور است خودش را با شکلهای
مختلف زندگی فریب دهد تا خیال کند که
حرکتیدارد.
 من امیدوارم تو فرزند همت خود باشی ،کهبه پدرانت نیاز نباشد و فرزندانت به تو افتخار
کنند؛ که آن حکیم (سقراط) در جواب شماتت
آن دشمن -که او را به پدرش سرزنش کرده
بود -گفت :تو به پدرانت افتخار میکنی؛ اما من،
فرزندانم به من افتخار خواهند کرد .تو پایان
افتخارات گذشته هستی و من آغاز فردا...
 تو یک بار از مادر متولد شدی و این بار بایداز خودت بیرون بیایی؛ از نفس ،از غریزهها ،از
عادتها متولد شوی؛ که عیسی میگفت« :ال یلج
فی الملکوت من الیولد مرتین»؛ کسی کهدو بار
متولد نشود ،به ملکوت خدا راهی ندارد.
 انسان با مقایسه محرکها با خودش ،از بندآنها آزاد میشود و بتهایش را میشکند .و

 /نگران پول نباش ،پول وسیله است ،مهم
شاد بودن است.
 /همیشه توی دوراهیها عشق را انتخاب کن
و چیزی را به آن ترجیح نده

خودشناسی؛ یعنی این که تو با این استعداد و
امکان ،چرا به خاطر دنیای بیجان و یا آدمها
و فرعونها و طاغوتهایی که مثل تو هستند،
سوختهای و ساختهای .تو خودت را با تأثیری
که از هر چیز احساس میکنی ،اندازه بگیر
و مقایسه کن ،که این چیز ،ارزش این تأثیر را
داشته و یا جهل و غفلت تو ،او را بزرگ کرده
است.
 پسرم محمد! اگر تمامی آن چه را که همهآدمها در طول تاریخ به دست آوردهاند و اگر
تمامی ثروت و قدرت و رفاه و لذت تمامی آنها
را ،تو به تنهایی صاحب شوی ،بدان ،این همه
از تو کوچکتر و بیارزشتر است که تو یک
لحظهات را برای آن فدا کنی .اینها همه ،برای تو
و به خاطر تو بودهاند و سزاوار نیست که تو عمر
خودت و وجود خودت را برای آنها بگذاری.
 بابا!در این نکته تأمل کن ،ببیندر برابر آن چهبهدست میآوری ،چه ازدست میدهی.در این
محاسبه ،خودت رادر نظر بگیر .تمام باخت ما از
اینجاست که خودمان را به حساب نمیآوریم!
فقط حساب میکنیم چه به دست آوردهایم و
نمیبینیم چه ازدستدادهایم.

 پدرم یک بار با چشمان اشکبارگفت« :بابا!مردم زیادند و پر توقع؛ وخدا یکی است و سریع
الرضا ،پس تو او را راضی کن ،دیگران چیزی
اب
نیستند «.سپس این آیه را خواند :أَأَ ْربَ ٌ
قون َخ ْی ٌر أَ ِم اللَّـ ُه الْ َو ِ
ار (یوسف /
َه ُ
ُّم َت َف ِّر َ
اح ُد الْق َّ
 )39ای دو رفیق زندان من ،آیا خدایان متفرق
(بیحقیقت مانند بتان و فراعنه و غیره) بهترند
یا خدای یکتای قاهر و غالب؟

_ تا جای ممکن کمتر خرید و مصرف کنیم.
(خرید هوشمند)
_ از وسایل تا جایی که معقول است دوباره و
چندباره استفاده کنیم( .باز استفاده)
_ آنچه را میشود تعمیر کرد دور نیندازیم.
(بازآفرینی)
_ دورریختنیها باید بازیافت شوند .نباید
زبالهای به طبیعت سرازیر شود( .بازیافت)
پ.ن :واقعاً ما بعد از خرید خیلی چیزها
میگوییم چرا بیخودی این را خریدم .پولم
حروم شد .وقتی جوگیر میشوید که چیزی
بخرید قبلش چندبار از خودتان بپرسید آیا
واقعاً خریدن این وسیله واجب است؟

دورشدن از کثافته
بچههاجون حمام کنین
حمام برای نظافته
پسرخوب با پدرش
دختر خوب با مادرش
جمعه میشه میرن حمام
موی سر رو اصالح کنین
حمام پر از طراوته
آی پدرا!!! آی مادرا !!!

یبازی

آیباز

فقط باید با روش صحیح شناکردن
آشنا شود .بعد از  12تا  15سالگی
با روشهای مختلف شنا آشنا شود و
در هربخش آن ،تمرینهایی دقیق
انجام بدهد .با این تمرینها مشخص
میشود که او در چه مسابقهای
استعداد بیشتری دارد .سرانجام
از  15تا  17سالگی به شکلی جدی
مشغول تمرینهای سخت شود.

نکته خیلی مهم

هرکاری میکنید فقط
قدم به قدم
تمام تابستان یکجا
کودکان از  9تا  12سالگی کمکم ننشینید! باور کنید بدنتان
باید تمرینهایی انجام دهند
نزدیکترین دوست شماست.
که شبیه ورزش است.
به آن توجه کنید.
مثالً یک شناگر در این سن و سال،

کمک کنید به بچهها
ناخنتون کوتاه کنید

جدول قوری

نوگل عزیزم!

جدول زیر را کامل کن.

سروده پروین آزاد

ثبت و امضاء ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع :کمک به خانواده زندانیان ،بازسازی شخصیت و اصالح و ارشاد زندانیان،کمک در جهت آموزش
حرفهای به زندانیان،کمک به اشتغال زندانیان پس از آزادی با تهیه فرصتهای شغلی یا کمک مالی،
مساعدت در بهبود وضع بهداشت و درمان ،ترغیب و تشویق فعالیتهای فرهنگی ،ورزشی ،حرفهای و
آموزشی زندانها ،انجمن خدمات خود را به کلیه زندانها ،کانونهای اصالح و تربیت اطفال بزهکار ،مراکز
مراقبت پس از خروج زندانیان بزرگسال و اطفال بزهکار ودیگر مؤسسات تأمینی و تربیتی که وجوددارند
یا بعدًا ایجاد میشوند و نیز به کسانی که در این زندانها و مؤسسات نگهداری میشوند و به خانواده آنها
ارائه خواهد کرد ،استفاده از خدمات اطباء ،مددکاران ،مهندسین ،آموزگاران و صاحبان تخصص و حرفه
و فن در جهت بهبود وضع زندانیان ،تالش برای افزایش درآمد انجمن با فعالیتهای اقتصادی و انتفاعی
و جلب کمک اشخاص و مؤسسات حقوقی و حقیقی و دولت ،تهیه طرحها و پیشنهادهایی در زمینه
بهبود وضع زندان و مؤسسات تأمینی و تربیتی یا ایجاد مؤسسات جدید و تسلیم طرحها به مسئوالن
مربوطه ،همکاری با مؤسسات علمی و تحقیقی که در زمینه زندانها و بزهکاری و مسائل مربوط به آن
فعالیت و تحقیق میکنند و استفاده از نتایج کار و پیشنهادات این مؤسسات ،همکاری با مسئوالن زندان و
جلب مساعدت مؤسسات کشوردر مورددرمان زندانیانی کهدچار ناهنجاریهای مغزی و روانی هستند،
انجام فعالیتهای عامالمنفعه ،خیریه ،اقتصادی و اقدامات اداری در جهت انجام وظایفی که بموجب
این اساسنامه ودیگر مقررات مربوط به عهده انجمن است ،اعالم نظر مشورتی به مسئوالن زنداندر مورد
حسن اداره زندانها ،مؤسسات تأمینی و تربیتی و مؤسسات وابسته به آنها در مورد زندانیان یا خانواده آنان
و در هر موردی که با زندانیان و خانواده آنان ارتباط یابد.
مدت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :فارس ،شهر نیریز ،شهرک شهید بهشتی،کوچه  ،33میدان سرباز ،پالک  ،0طبقه همکف،
کدپستی .7491633111
اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا :ندارد
اولین مدیران :آقای محمدرضا امیری به شماره ملی  2432292677و به عنوان فرماندار به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای سیدمحمد معصومی به شماره ملی  2559143704و به عنوان
بازنشسته اداره صنعت و معدن به سمت مدیرعامل به مدت  1سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2
سال آقای محمدباقر قدرتی به شماره ملی  2559800705و به عنوان معتمد به سمت عضو هیئت مدیره
به مدت  2سال آقای سیدباقر ابطحی به شماره ملی  2559801086و به عنوان معتمد به سمت عضو
هیئت مدیره به مدت  2سال آقای سید حشمت حیاتالغیب به شماره ملی  5289820841و به عنوان
مدیر کل سازمان زندانهای فارس به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال ،آقای رسول ابراهیمی به
شماره ملی  6549511178و به عنواندادستان به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و آقای جالل
زراعتی حیدرآبادی به شماره ملی  6549657520وبه عنوان رئیس زندان به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال ،خانم آرزو پارسانیا به شماره ملی  2297643527و به سمت خزانهدار به مدت 2
سال.
بازرسین:خانم مریم صادق به شماره ملی  2559531852و آقای بهرام زارعی به شماره ملی
 2559211432به سمت بازرس به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک و سفته و بروات و اوراق و نامه
های عادی و اداری و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه اداره.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

جمعه روز نظافته

بچهها سالم!
تابستان شروع شده و خیلی از شماها
به زودی راهی کالسهای مختلف
ورزشی میشوید .شاید شما هم از
آن دسته بچههایی هستید که دوست
دارید یک قهرمان ورزشی باشید و
مثل آنها بتوانید در مسابقات بزرگ
برنده شوید.
یک اصل مهم!
بچهها الزم است بدانید در هیچیک از
رشتههای ورزشی ،مسابقات بزرگ
جهانی برای کودکان وجود ندارد.
این مسئله اتفاقی نیست .مسئوالن
ورزش در تمام جهان میخواهند
بچهها بدون اینکه فشار زیادی
به خود وارد کنند ،ابتدا از بازی و
ورزش لذّ ت ببرند و بعد کمکم
استعداهایشان کشف شود.
ازطرفی هم به شکل طبیعی رشد
کنند و سرانجام در نوجوانی و
جوانی به ورزشکاری خوب تبدیل
شوند .به همین خاطر در تکامل
رشتهها گفته میشود که بین سن
 6تا  9سال ،کودکان باید بازیهای

ساده انجام دهند و هرگز نباید به
آنها تمرینهای سنگین داد .مثالً اگر
یک کودک میخواهد تمرین «دو» با
مانع انجام دهد ،نباید از همان ابتدا
او را مجبور کرد که از مانعهای بلند
بپرد .در این سن و سال ،او فقط باید
روش درست کار را یاد بگیرد و اگر
هم میخواهد بپرد ازمانعهای کوتاه
بپرد.
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مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری نیریز

روز نظافت

تا تمیز و زیبا باشین

تأسیسمؤسسهغیرتجاریانجمنحمایتاززندانیانشهرستاننیریز

 4اصل راهنمای
اخالق محیط زیست:

نزدیکترین دوستتان
را فراموش نکنید

شعر کودکانه

دفتر نیریزان فارس از  7صبح تا 8شب یکسره باز است
(پنجشنبهها تا )13:30

16017

همسرداری

توصیههای یک مرد

شناسه آگهی518831 :

زندگی شاد

درسهای اخالقیمو

مربی کودک و مدیر بازنشسته
آموزش و پرورش نیریز

خند

هم
نده

جوجه تیغی
یه سیب زمینی قل میخوره میره تو لونه
جوجه تیغی.
جوجه تیغی هم داد میزنه آخ جون داداشی
از سربازی برگشته !
دریا
یه پسره بهدوستش میگه :بیا بریمدریا.
دوستش میگه :نه اگه غرقشم مامانم منو
میکشه!
قطار
معلم نقاشی به شاگردش گفت« :برو پای
تخته یک قطار بکش».
شاگرد رفت و یک ریل کشید.
معلم برگشت؛ تخته را نگاه کرد و گفت:
«پس کو قطارش؟»
شاگرد گفت« :دیر نگاه کردید ،رد شد رفت».

قشنگترین لحظات زندگی کودک خود را با دوربین شکار کنید و
آن را به رایگان در قطار شادی به چاپ برسانید

بچههاسالم
به کوشش سمیه نظری

قصههای بیبی َسلَمه

دروغگــو

سالم فرزندان عزیزم .اميدوارم
حال شما خوب باشد و در این
هوای گرم تابستانی ،همیشه
شاد و تندرست باشید .این هفته
با همکاری دوست خوبمان خانم
«زهرا منزه» کتابدار کتابخانه کوثر
نوریک قصه قشنگ از کتاب «چرا
نباید دروغ بگوییم؟» برای شما
آماده کردهام .خوب گوش کنید تا
برایتان قصه بگویم.
روزی روزگاری چوپانی بود
که همیشه تنها بود .او از صبح
گوسفندان را برای چرا به جنگل و
دشت میبرد و تا شب در آنجا تنها
بود.
در یکی از همین روزها که از تنهایی
حوصلهاش سررفته بود .نقشهای
کشید و . ...
چوپان فریاد زد«:آی مردم ،کمک
کنید! گرگ به گلهام حمله کرده»! ...
مردم به سرعت به طرف او رفتند؛
ولی دیدند گرگی نیست و چوپان
دروغ گفته!
چوپان از دور تماشا میکرد و به
مردمی که گول خورده بودند
میخندید.
فردای همان روز ،باز چوپان
فریاد زد« :آی مردم ،کمکم کنید!

گرگ....گرگ »....مردم اینبار هم
به کمکش رفتند؛ ولی دیدند که همه
گوسفندان او سالماند وگرگی آن
اطراف نیست!
همه آنها با ناراحتی و بدون
خداحافظی از چوپان به ده برگشتند
و به خود قول دادند که دیگر
هیچوقت به حرف او اعتماد نکنند.
ِ
گرگ گرسنهای به گله
روز بعد،
ِ
چوپان دروغگو حمله کرد .هرچه
چوپان فریاد زد و کمک خواست،

فکر کنم همه شما
از ما میترسید

کسی به او کمک نکرد .مردم
میگفتند« :حتماً امروز هم دروغ
میگوید!»
اما بچهها! گرگ آمده بود.
گرگ بعضی از گوسفندهای چوپان
را ُکشت و بعضی از آنها را زخمی
کرد.
چوپان هم هرچه داد و فریاد زد
کسی به دادش نرسید.
بعد از کمی فکر خودش فهمید چه
کار بدی انجام داده است.

دانستنیها

ما مارها پلك بااليي نداریم ،پلك پاييني ما به ما به صورت وارونه بیرون میآید ،درست مثل
طرف باال حركت ميکند .دو فك ما بهوسيله جوراب.
چيزي شبيه به غضروف به هم وصل ميشود براي
همين من و دیگر دوستانمان ميتوانيم دهنمان را
هر چقدر كه الزم باشد باز كنيم.
پس هر چيزي را ميتوانيم قورت بدهيم.
پوست ما هر چند وقت يكبار به معنی واقعی
کلمه برایمان کوچک و تنگ میشود ،آنوقت
زمان پوستاندازی ما است .اين عمليات از
قسمت دهان شروع میشود و به تدریج از
پوست بسیار تنگمان بیرون میخزیم.پوست

قشنگترین لحظات زندگی کودک خود را با موبایل شکار کنید و
آن را به رایگان در قطار شادی به چاپ برسانید

والدین گرامی! عکس کودکان خود برای چاپ در قطار شادی را برای ما به شماره ٠٩١٧ ٨٠٠ ١٨٠٨
واتساپ یا تلگرام کنید .یادتان باشد -1 :نام و نامخانوادگی بچهها را هم بنویسید.
 -2عکسهای ارسالی با کیفیت و وضوح مناسب باشد.
 -3در صورت امکان عکسها آتلیهای نباشد

