
یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. سال ها پیش، در سرزمین ایران، در زمان ساسانیان، 
پادشاهی بنام فیروز بر ایران حکومت می کرد. در آن زمان، مردم بیشتر زندگی خود را از راه کشاورزی 
و دامپروری می گذراندند. اما آن سال ها خشکسالی شده بود و 7 سال بود که در ایران، باران نباریده 
بود. مردم بیمار و گرسنه شده بودند. زمین ها خشک شده بودند و دیگر چیزی برای خوردن نمانده 
بود. تا اینکه مردم در روز تیرایزد و تیر ماه به سمت بیابان رفتند. همه با هم جمع شدند، رو به آسمان 
کردند و با نیایش خود از اهورامزدا خواستند که برای آنها باران بباراند. بعد از آن، باران بارید. مردم 

خیلی شاد شدند و از خوشحالی به 
جشن و شادمانی پرداختند. از آن 
روز سال ها می گذرد. اما هنوز، ما 
زرتشتی ها، به شادی چنین روزی، 
تیرگان  به جشن  مانده  روز  چند 
خانه هایمان را تمیز می کنیم، صبح 
روز جشن به حمام رفته، لباس نو و 
تمیز می پوشیم و روز تیرگان را 
جشن می گیریم و به هم آب می 

پاشیم. 
جشن تیرگان بر شما 

خجسته باد.

» آب، روشـنایی اسـت «
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ای  سوژه  از  است  قرار  اگر 
آن  )اندازه  نیست  بزرگ  خیلی  که  بگیرید  از عکس 

یک ماشین کوچکتر است(، بهتر است قبل از آنکه دوربینتان را تنظیم کنید، به اندازه 
کافی به سوژه نزدیک شوید. وقتی شما از نزدیک از سوژه ای عکس می گیرید، می 

توانید جزئیات و ریزه کاری های آن سوژه را بهتر ثبت کنید. مثالً اگر از صورت یک 
انسان عکس می گیرید، می توانید خطهای ابرو و چینهای دور لبش را هم در 

عکس نشان بدهید. البته نبایددوربین را هم خیلی به سوژه نزدیک کنید، 
چون ممکن است عکس شما تار شود. بهترین فاصله دوربین از 

سوژه )برای سوژه های نه چندان بزرگ( حدود 
یک قدم است.

فصل  های  مهمانی  برای  هم  جالبی  خیلی  ایده  است.  بامزه  کاردستی  این یک  هی! 
تابستان است. شما ظرف دسر مهمانی این هفته تان را آماده کنید: 

یک کاسه از جنس یخ !
 وسایل الزم

-دو کاسه کوچک و بزرک که درون هم قرار بگیرند )بهتر است کاسه ها فلزی باشند(
- آب

- چسب نواری
- وسایلی برای تزئین مثل گلهای ریز، تکه های میوه، گیاهان معطر و ...

 طرز کار
- کاسه کوچک را داخل کاسه بزرگ قرار بدهید و به کمک چسب آنها را ثابت کنید.

- بین دو کاسه را آب بریزید اما تا لبه پر نکنید و سرش را کمی خالی بگذارید چون آب موقع یخ زدن 
منبسط می شود.

- وسایل تزئینی تان را در آب بین دو کاسه بریزید.
- داخل کاسه کوچک را تا نصفه آب بریزید.

- آنها را در فریزر بگذارید تا کامالً آبها یخ بزنند.
- کاسه ها را از فریزر بیرون آورده و 10 تا 20 دقیقه روی سینک ظرفشویی 

قرار دهید تا کمی یخ آنها آب شود آن وقت کاسه های فلزی را از کاسه 
یخی آماده شده جدا کنید.

- حاال شما یک کاسه یخی زیبا دارید. دوست دارید 
توی آن چی بریزید؟

در  مردی  روزگاری،  روزی 
از  که  کرد  می  زندگی  هندوستان 

از دست هر  او  بود.  ناراضی  دنیا  کار 
چیزی گله داشت و فکر می کرد که هیچ 

چیزی در جای خود قرار ندارد. یک روز او 
چشمش  که  بود  نشسته  گردویی  درخت  زیر 

به کدو تنبلی افتاد. با خود گفت :»ای خدای بزرگ، 
خلق  را  بزرگی  این  به  درخت  کوچک  گردوی  برای 

های  با ساقه  ای  بوته  بزرگی  این  به  برای کدو  ولی  کردی 
او مدتی دیگر در فکر  باریک آفریده ای. واقعاً عجیب است!« 

بود و باز گفت: »به این درخت بزرگ چه میوه های کوچکی داده ای 
و میوه ای به این بزرگی را به این گیاه باریک و ناچیز بخشیده ای ...« 

در همین وقت گردویی از درخت روی سر مرد افتاد و او را از جا پراند. مرد 
دستی به سرش کشید و گفت: »خدای بزرگ، متشکرم. اگر به جای گردو، کدو 

روی این درخت خلق می کردی، االن من مرده بودم. تو خالقی عادل، مهربان و 
دانا هستی.«                                                               » برگرفته از کتاب گاو بی رنگ«  

درس سوم : 
شویدنزدیک به سوژه 
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دستبند تیر و باد، نشانه ای از 

تیر و کمان آرش است. این دستبند از 7 
رنگ نخ ابریشم بافته می شود. آن را روز جشن تیرگان 

به دست می بندیم و روز باد ایزد و تیر ماه آن را به باد می دهیم و یاد آرش کمانگیر را گرامی 
می داریم. دوست داری بافتن تیر و باد را یاد بگیری؟ اگر قالب بافی بلد نیستی بهتر است 

از مادر، ممس و یا اطرافیانت کمی کمک بگیری. بافتن تیر و باد کار ساده ای است.
نخ  یک  عنوان  به  شان  همه  از  و  بزن  گره  هم  به  ابتدا  در  را  رنگی  نخ   7  -1

استفاده کن. باید با قالب قالب بافی با این نخ 7 رنگ زنجیره ببافی.
از  با قالب  اولین زنجیره، یک حلقه درست کن و نخ را  بافتن  برای   -2

داخل این زنجیره رد کن. حاال تو یک زنجیره بافته ای.
دستت  مچ  اندازه  به  دستبند  تا  کن  تکرار  را  بافت  این   -3
بشود. حاال ته آن را گره بزن و آن را دور مچ دستت 

ببند. جشن تیرگان خجسته باد.

در  مردی  روزگاری،  روزی 
از  که  کرد  می  زندگی  هندوستان 

از دست هر  او  بود.  ناراضی  دنیا  کار 
چیزی گله داشت و فکر می کرد که هیچ 

چیزی در جای خود قرار ندارد. یک روز او 
چشمش  که  بود  نشسته  گردویی  درخت  زیر 

به کدو تنبلی افتاد. با خود گفت :»ای خدای بزرگ، 
خلق  را  بزرگی  این  به  درخت  کوچک  گردوی  برای 

های  با ساقه  ای  بوته  بزرگی  این  به  برای کدو  ولی  کردی 
او مدتی دیگر در فکر  باریک آفریده ای. واقعاً عجیب است!« 

بود و باز گفت: »به این درخت بزرگ چه میوه های کوچکی داده ای 
و میوه ای به این بزرگی را به این گیاه باریک و ناچیز بخشیده ای ...« 

در همین وقت گردویی از درخت روی سر مرد افتاد و او را از جا پراند. مرد 
دستی به سرش کشید و گفت: »خدای بزرگ، متشکرم. اگر به جای گردو، کدو 

روی این درخت خلق می کردی، االن من مرده بودم. تو خالقی عادل، مهربان و 
دانا هستی.«                                                               » برگرفته از کتاب گاو بی رنگ«  

چگونه 
تیر و باد 

ببافیم
داستان
گردو 

و 
کدو تنبل

 برای آقا پسرها: آیا تا به حال ظرفهای 
نهار یا شام را شسته اید؟    بله        خیر 

 برای دختر خانم ها: آیا تا به حال در شستن 
اتومبیلتان به بابا کمک کرده اید؟

  بله                    خیر 

»این سوال را فقط برای دل خودتان 
جواب بدهید!!«

درگوشی با بچه ها: 
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 مدیر مسئول : دکتراسفندیار اختیاری
 دبیر گروه کودکان : دکتر فرین میزانیان

 تصویرساز و صفحه آرا : شادی عبد شریف آبادی
 تلفکس تهران : 88352153 - 021

 پیام نگار : 09355466415

سال های سال پیش، در امپراطوری ایران، مردم یخ 
و برف را در محفظه های زیرزمینی بزرگی بنام »یخچال« 
نگهداری می کردند. این یخ و برفها تا فصل تابستان باقی می 
تابستان و وقت گرما،مردم برف را در کاسه  ماند. در فصل 
ای می ریختند و بر روی آن شربت انگور اضافه می کردند. 
اینجوری، ایرانی ها، اولین بستنی یخی میوه ای را، هزاران سال 

پیش اختراع کردند.
بعدها، ایرانی ها، در اختراع خوراکی های خوشمزه تابستانی 

پیشرفت کردند و عالوه بر بستنی، یک خوراکی را با رشته 
های یخ زده و گالب درست کردند که خیلی شبیه فالوده 

شکل  به  بستنی  اولین  اما  ماست.  امروزی  شیرازی 
امروزی حدود 300 سال پیش در انگلیس ساخته 

شد. این مدل بستنی، حدود 60 سال پیش به 
ایران وارد شد. بعد از آن یک نفر بنام 

»اکبر مشتی« بستنی سنتی زعفرانی 
که  کرد  اختراع  را  خودمان 

است.  خوشمزه  هم  چقدر 
بزرگترهایتان  از  اگر 

اسم  حتماً  بپرسید 
اکبر  بستنی 
را  مشتی 

شنیده 
اند.

 مواد الزم: 
بیسکوئیت کاکائویی  

بستنی وانیلی
 طرز تهیه: 

بین هر دو بیسکوئیت، مقداری بستنی بگذارید. آن 
را کمی فشار دهید و با کاردک اطرافش را تمیز کنید تا 

صاف و قشنگ شود. این ساندویچ را می توانید با انواع 
بستنی ها و میوه ها درست کنید یا از میوه های تازه و 

مغزها )مثل مغز بادام و پسته( 
هم در ساندویچتان استفاده کنید.

این 
بچه 

خیلی  ها 
دلشان بستنی 

خواهد.  می 
آنها را به بستنی 
هایشان برسانید.

خاطر  به  شیری،  و  ساده  های  بستنی 
داشتن مقدار خوبی شیر و بعضی وقتها هم تخم 

این  خوردن  دارند.  خوبی  پروتئین  و  کلسیم  مرغ، 
بستنی ها البته به اندازه اش، برای رشد و تقویت بدن 

از آب،  فقط  معموالً  که  یخی  های  بستنی  اما  است.  مفید 
شکر و اسانس میوه ها و رنگ ها تهیه می شوند، خاصیت 

زیادی ندارند و بهتر است از این مدل بستنی، کمتر بخوریم.

فواید بستنی

استخوشمزه واقعابستنی 

اولین بستنی 
هم در ایران ساخته شد!

دانستنی های بامزه 
درمورد بستنی

ساندویچ 
بستنی

 برای خوردن هر بستنی قیفی،  
تقریباً باید 50 لیس به آن زد!

 بزرگترین بستنی قیفی دنیا به ارتفاع 2 متر و 8 سانتی 
متر در ایتالیا ساخته شد. برای ساختن این بستنی از 700 

کیلو شکالت سفید و 2000 بیسکوئیت ویفر استفاده 
شد. برای ساخت این بستنی 30 ساعت وقت صرف شد.

مردم دنیا بیشتر از همه بستنی وانیلی را دوست دارند. 
از بین بستنی های طعم دار هم طعم شکالت 

پرطرفدار ترین است.

آشپزی


