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حدود بيست سال پيش، اّولين كتابش را براي تو نوشت. براي 

تو و هم سّن و سال هاي تو در آن سال ها... شايد براي پدر و مادرت 

كه آن موقع دانش آموز بودند... و شايد براي معلّم امروزت.

از همان موقع، يا شايد يكيـ  دو سال بعدش، دعوت ها شروع 

شد. بايد مي رفت و براي بّچه ها قّصه مي خواند. بايد كتاب هايش 

را براي تو و دوستانت امضا مي كرد. بايد برايتان درباره ي قّصه و 

ادبيات حرف مي زد و بايد قّصه هاي تو را مي شنيد.

ثابتي كتابخانه، فرهنگ سرا و خيلي جاهاي ديگر.تقريباً در تمام ايران مهمان تو شد. مهمان مدرسه، كمي از اين كشور به آن كشور! ... اين جوري بود كه محّله، به آن محّله ... از اين شهر به آن شهر ... و پس سفرهاي كوتاه و بلندش شروع شد. از اين  چيزهاي  سفرها،  و  سال ها  اين  تمام  وجود داشت. مثاًل قلب او كه هميشه موقع رسيدن در 
... يا چشم ها و گوش هاي  گرمپ گرمپ مي تپيد 

مي خواست همه ي دنيا را يك جا ببيند و بشنود.تو كه هميشه منتظر بود. گوش ها و چشم هايـي كه 
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حدود بيست سال پيش، اّولين كتابش را براي تو نوشت. براي 

تو و هم سّن و سال هاي تو در آن سال ها... شايد براي پدر و مادرت 

كه آن موقع دانش آموز بودند... و شايد براي معلّم امروزت.

از همان موقع، يا شايد يكيـ  دو سال بعدش، دعوت ها شروع 

شد. بايد مي رفت و براي بّچه ها قّصه مي خواند. بايد كتاب هايش 

را براي تو و دوستانت امضا مي كرد. بايد برايتان درباره ي قّصه و 

ادبيات حرف مي زد و بايد قّصه هاي تو را مي شنيد.

ثابتي كتابخانه، فرهنگ سرا و خيلي جاهاي ديگر.تقريباً در تمام ايران مهمان تو شد. مهمان مدرسه، كمي از اين كشور به آن كشور! ... اين جوري بود كه محّله، به آن محّله ... از اين شهر به آن شهر ... و پس سفرهاي كوتاه و بلندش شروع شد. از اين  چيزهاي  سفرها،  و  سال ها  اين  تمام  وجود داشت. مثاًل قلب او كه هميشه موقع رسيدن در 
... يا چشم ها و گوش هاي  گرمپ گرمپ مي تپيد 

مي خواست همه ي دنيا را يك جا ببيند و بشنود.تو كه هميشه منتظر بود. گوش ها و چشم هايـي كه 

نويسنده ي گوشه ي سفيِد كاغذي دور انداختني، مي تواند گلداني باشد كه با يك خودكار مي توانند يك دنيا مطلب بنويسند و يك همان روزها صرفه جويـي را ياد گرفت. بّچه ها هم ياد گرفتند سؤال و شعر و قّصه داشتند. اين جوري بود كه مرد جوان از ساك كوچك سفري و بّچه هايـي كه يك عالمه حرف و اتاق يا سالن، يك ميز و شاخه اي گل، نويسنده اي با يك همه چيز ِمثِل لبخندهاي تو، ساده و صميمي بود: يك  )اين روزها  از براي سبز شدن يك شعر كوچك.  را مي شود  بگويد: صرفه جويـي  كوچك و خالصه اند و هيچ چيز اضافه اي در آن ها به كار دوبيتي ها و رباعي هاي شعر فارسي ياد گرفت! از بس كه ما دوست دارد همه جا 
نرفته است.(

بّچه هاي آن روزگار، يعني شايد پدر 

و مادرهاي امروز، آن جا مي نشستند. به 

حرف هاي مرد جوان گوش مي دادند. 

مرد جوان گاهي با قّصه هايش همه را 

مي خنداند و گاهي موقع قّصه خواندن، 

بغض گلويش را مي گرفت. هميشه هم 

و  مي گرفت  دلش  خداحافظي  موقع 

آرزو مي كرد كه دوباره بّچه ها را ببيند.

سال ها گذشت. آقاي نويسنده، تلخ و شيرين فراوان زندگي را 

چشيد. گاهي آن قدر سرش شلوغ بود كه نمي توانست براي ديدِن 

تو بيايد؛ اّما حّتي وقتي نمي آمد، قلبش گرمپ گرمپ مي تپيد.

حاال كمي از موهاي او سفيد شده است؛ اّما مي داند كه موقع 

پيدا  مدرسه اي  باز  مي زند.  زنگ  تلفن  باز  مدرسه ها،  بازگشايـي 

مي شود كه او را براي ديدِن تو در روز اّول مدرسه دعوت كند؛ 

مدرسه اي دور يا نزديك...

آقاي نويسنده بايد بيايد و پاي صف براي تو حرف بزند و قّصه 

بخواند. بنابراين روز اّول مدرسه، او هم مثل تو منتظر است. قلب او 

هم مثل تو گرمپ گرمپ مي زند ... به خاطر دوباره ديدِن مدرسه، 

به خاطر بّچه ها و به خاطر بوي خوش كتاب هاي نو ... .

او هنوز ده سالگي اش را پشت ميزهاي كالس مي  بيند. 

پس يك بار ديگر به تو مي گويد: هم شاگردي سالم!
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نويسنده: فريبا كلهر
تصويرگر: هاله الدن

گیره ی لباس سال ها بود که به صاحبش خدمت کرده بود و نگذاشته 
بود که باد، لباس ها و مالفه های شسته شده را روی زمین بیندازد یا با 

خودش ببرد.
لباس، یک مالفه ی  از راه رسید. آن روز گیره ی  باد دوباره  روزی 
کن.  »ولش  گفت:  او  به  باد  بود.  داشته  نگه  رخت  بنِد  روی  را  سفید 

بگذار مالفه را ببرم.«
گیره گفت: »یک عمر است که می آیـی و همین حرف را می زنی؛ 
اّما شده یک بار به حرفت گوش کنم و بگذارم هرچه را می خواهی با 

خودت ببری؟... اصالً این همه مالفه را برای چی می خواهی؟«
باد گفت: »اگر خیلی دلت می خواهد بدانی، بچسب 

به مالفه و با من بیا.«
شرطی  »به  گفت:  و  کرد  فکر  کمی  گیره 

می آیم که دوباره مرا برگردانی.«
باد قول داد و محکم وزید. گیره هم 
کمی خودش را شل کرد تا باد بتواند 
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او و مالفه را از روی بند رخت بلند کند.
کمی بعد، گیره داشت توی آسمان باال و پایین می رفت و از ترس، 
مالفه را محکم گرفته بود. باد، مّدت زیادی وزید تا این که به تّپه ای 
رسید. آن وقت مالفه را روی تّپه انداخت. وقتی گیره هم افتاد، فهمید 

که آن تّپه از مالفه درست شده است.
گیره از باد پرسید: »مالفه ها را می آوری این جا برای چی؟... برای 

این که تّپه ی پارچه ای ات بزرگ شود؟!«
باد گفت: »تا شب صبر کن... می بینی!«

کم کم شب شد و ماه و ستاره ها درآمدند. یکهو صدایـی آمد و چیزی 
و ستاره ای  نگاه کرد  لباس  افتاد. گیره ی  تّپه ی مالفه ای  محکم روی 

آبی را میان مالفه ها دید.
وقتی  تا  کرده ام  درست  آبی  ستاره ی  این  برای  را  »تّپه  گفت:  باد 
او  که  است  چه طوری  نمی دانم  نگیرد.  دردش  زمین،  روي  می افتد 

نمی تواند خودش را در آسمان نگه دارد.«
اّما  برگشت؛  آسمان  به  همیشه  مثل  آبی  ستاره ی  بعد،  روز  صبح 

این بار یک گیره هم به او چسبیده بود.
شب، وقتی هوا تاریک شد و ماه و ستاره ها درآمدند، ستاره ی آبی 
به زمین نیفتاد. گیره ی لباس که کارش را خوب بلد بود، محکم ستاره 
را به آسمان چسبانده بود. باد که خیالش راحت شد، گفت: »حاال باید 

مالفه ها را سر جایشان برگردانم... وای چه قدر مالفه!«
و شروع کرد به وزیدن.
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از  بّچه ها تمام شد، »محّمد«  يك شب، همين كه نماز 
»بابابزرگ« پرسيد: »بابابزرگ محّمد يعني چه؟«

بابابزرگ دستي روي سر او كشيد و گفت: »يعني حمد 
شده، ستايش شده.«

ـ بابابزرگ، چرا اسم مرا محّمد گذاشتيد؟
ـ ُخب عزيزم، من و بابا و مادرت حضرت محّمد را خيلي 
دوست داشتيم. دلمان مي خواست تو در اخالق و رفتار از او 

پيروي كني.
پدربزرگ دستي روي سر »علي« كشيد و گفت: »همين طور 
حضرت علي را ... او را هم خيلي دوست داشتيم. پس اسم 

اين يكي پسرمان را علي گذاشتيم.«
علي گفت: »معني اين اسم چيست؟«

ـ يعني برتر ... معموالً علي به آدم هايـي مي گويند كه 
بزرگ، بلندنظر، با ارزش و شريف باشند.

سپيده گفت: »من چي؟«
بابابزرگ گفت: »اسم تو را مي خواستيم بگذاريم فاطمه ... 
اّما اسم مادرت فاطمه بود. خواستيم بگذاريم زهرا، اسم خاله 

و عّمه ات، هر دو زهرا بود. اسم تو را از قرآن انتخاب كرديم. 
قرآن را باز كرديم، سوره ي »فجر« آمد. معناي فجر، سپيده 

است. در نام گذاري بّچه ها، اسم بايد زيبا و بامعنا باشد.
بعد بابابزرگ گفت: »هر شب يك قّصه از زندگي حضرت 

محّمد براي شما تعريف مي كنم.«
محّمد بابابزرگ را بوسيد و گفت: »بابابزرگ! معلّم ما مي گويد: 

بدون آشنايـي با زندگي پيامبر، فهميدن قرآن سخت است.«
ـ بله ... اّما شناخت زندگي پيامبر هم، بدون اشاره ها و 

َسِرنخ هايـي كه قرآن مي دهد، دقيق نيست.
سپيده گفت: »پس بايد كلّي قّصه از زندگي پيامبر براي 

ما تعريف كني.«
علي گفت: »شبي يكي!«

بابا بزرگ خنديد و گفت: »هر شب يكي! ... اصاًل چه طور 
است امسال، هر شب قّصه هاي زندگي حضرت محّمد را 

يكي يكي براي شما تعريف كنم؟«
سپيده گفت: »بابابزرگ ... از اّوِل اّول بگو ... .«

  

نويسنده: نقي سليماني
تصويرگر: علي محّمدي
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از دور دست هاي مّكه، صداهايـي مي آمد. شب كم كم 
توي  باد خنكي  بود.  و سپيده سر مي زد. جمعه  مي رفت 
خانه ها، بازي مي كرد. در يكي از خانه ها مادري بي تاب بود. 

مادر از درد عرق مي ريخت.
پيش از آفتاب، بّچه  به دنيا آمد. مادر كه بّچه اش را ديد، 
خنديد. نوزاد مثل فصل بهار، خواستني بود؛ زيبا بود؛ پوستش 
سرخ و سفيد بود؛ مژه هايش بلند بود؛ آن قدر پُر بود كه 
يك پارچه به نظر مي رسيد. جّثه اش متوّسط بود؛ دست و 

بازوهايش گوشتالو؛ كف دستش پهن و پنجه هايش بلند.
مادر دستي به صورت نوزاد كشيد و او را بوسيد. احساس 

كرد كه لب نوزاد به خنده باز شد.
خيلي زود، خبر به پدربزرگ نوزاد رسيد. چشم پدربزرگ 
كه به نوزاد افتاد، او را روي دو دستش گرفت. با سپاس از 

خدا، برايش دعا كرد. بعد به كعبه رفت. 
نوزاد را به سينه چسبانده بود. 

دوباره خدا را سپاس گفت. 
سالمتي  براي  آن وقت، 

از  فـرزنـد  يادگار 
رفته اش  دسـت 

دعا  »عبداهلل« 
و  لب  كرد. 

پدربـزرگ  دست 
خيـلي  مي لـرزيد. 

انگار  بود.  خوشحال 
عبداهلل،  پسرش  مرگ 

اّما حاال  بود؛  پيرش كرده 
اميد تازه اي داشت. 

پدربزرگ هميشه نگران بّچه اي بود 
كه »آمنه« در راه داشت؛ اّما حاال آرام شده بود. شادي، با 

نوزاد به خانه ي آن ها آمده بود.
روز هفتم تولّد نوزاد، پدربزرگ اسم او را »محّمد« گذاشت. 
استفاده از اين اسم در ميان عرب رسم نبود. كمي عجيب، به 
نظر مي آمد. بابابزرگ در برابر تعّجب آن ها مي گفت: »آرزو 
دارم اين فرزند، پيش خدا و در نظر مردم، پسنديده باشد 

و ستايش شود.«

از طرف ديگر، مادر پسرش را »احمد« صدا مي زد. احمد 
يعني كسي كه خدا را بيش تر ستايش مي كند.

همه ي  به  و  كرد  قرباني  شتر  چند  پدربزرگ  روز  آن 
بي چيزها و بي نوايان غذا داد.

بودند،  پدربزرگ  مهمان  مّكه  مردم  همه ي  شب  آن 
آن ها با شادي و سرور به خواب خوش رفتند. هيچ كس 
نمي دانست كه اين نوزاد، همان كسي است كه »حضرت 
ابراهيم«، براي آمدنش دعا كرده است؛ »حضرت موسي« 
از او خبر داده است؛ »داوود پيامبر« در آوازهايش نام او را 
زمزمه كرده است و »حضرت مسيح« مژده ي آمدنش را 

داده است.
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 دوران دانش آموزی تان چه طور گذشت؟
ديكته و انشايم بيست بود؛ ولی نمره ی رياضی ام از پانزده 
باالتر نمی آمد. پدر و مادرم و مادربزرگم هم راضی بودند. 

آن وقت ها كه من بّچه بودم، خيلی از 
دخترها درس خواندن را ادامه 

نمی دادند. در خانواده ی ما 
فقط  من  خواندن  درس 
مادربزرگم  و  مادر  برای 
مهم بود؛ اّما من به مطالعه 
اهّميت می دادم. می دانستم 

كه هم مطالعه درسی مهّم 
اين  و هم غيردرسی.  است 
يكی از رازهای موفّقّيتم بود.

زودتر از قرارمان مي رسيم. در را كه باز مي كند، چهره اش 
مثل بّچه هايـي است كه خواب هاي خوب  ديده اند .... نمي دانيم، 
نگاهش  براي زود رسيدنمان عذرخواهي كنيم.  بايد  چه طور 

مي كنيم و با شرمندگي مي گوييم: »سالم!«
با خوش رويـي جوابمان را مي دهد.

دی
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كار همان بازی من است

مهر 1388 8
شماره ي 1



 چند كتاب دوست داشتنی تان را نام ببريد.
اّولين كتاب كودكانه ای كه خواندم، »موش و گربه« عبيد 
زاكانی بود. »بی نوايان« ويكتور هوگو را در هشت سالگی 
به صورت خالصه و ساده شده خواندم. »داستان بی پايان« 
جان  نوشته ی  »خوشه های خشم«  انده،  ميشل  نوشته ی 

اشتاين بك، »رامونا و پدرش«، »قّصه های مجيد«، 
»قّصه گل خندان و ُدر گريان« نظامی و...

 موقع نوشتن برای بّچه ها، با 
چه روشی به دنيای كودكی و نوجوانی 

برمی گرديد؟

كودكی مثل سنجاقكی است كه اگر از ميان 
دست های تو پرواز كند، ديگر نمی توانی آن را 

به دست بياوری... من ياد گرفتم كه كودكی ام را 
فراموش نكنم. كودكی جايی در بيرون ما نيست 

كه به آن برگرديم. بلكه درون ماست.

 عادت های شما هنگام نوشتن چيست؟... 
چه شرايطی بايد برای كارتان وجود داشته باشد؟

شرايطی  هر  در  بيايد،  پيش  برايم  نوشتن  شور  اگر 
می نويسم. هيچ صدايـی، هيچ حركتی، حّتی هيچ بمب و هيچ 

زلزله ای نمی تواند از نوشتن جدايم كند! مثل وقتی می شوم كه 
دارم خواب می بينم. يك روز بّچه ي برادرم پيش من آمد و 
پرسيد: »عمه... چرا خدا بابای مرا برده است پيش خودش؟«

من نشستم و قّصه ی »يكی بود« را نوشتم. بعد قّصه را 
برای بّچه ي برادرم خواندم. واقعًا  رويش تأثير گذاشت. او 
گفت: »پس خدا مراقب ماست؟« و من گفتم: »بله... او ما 
را خيلی دوست دارد... حّتی بيش تر از پدر و مادرمان. حتی 
پدرت را هم بيش تر از من و تو دوست دارد. او را برد پيش 

خودش تا بيش تر از اين از 
بيماريش رنج نكشد.«

در  را  خودتان   
يازده  سالگی توصيف كنيد.

به  باعث شد كه  سؤال شما 
چيز جالبی پی ببرم. و آن 

اين كه از همان يازده سالگی، همين طور بود ه ام كه اآلن 
هستم. فقط شرايطم تغيير كرده و با تجربه تر شده ام.

 مهم ترين اّتفاقی كه دوست داريد امسال 
روی بدهد، چيست؟

سعی می كنم جوری تصميم بگيرم كه بعد پشيمان نشوم؛ 
البّته خيلی از چيزها را خدا برای ما خواسته است. همه ی 
آن چه را كه او خواسته است، می بوسم و می پذيرم و فقط 
می گويم: خدايا با دانش و لطف خودت كارها را آسان كن.

كجا  از  شعرها  يا  قّصه ها  شما  به  نظر   
می آيند؟

از كنار هم گذاشتن چيزهايی كه ديده ايم و شنيده ايم و به 
آن فكر كرده ايم، چيزهای تازه كشف مي كنيم. بعضی ها اسم 
اين را می گذارند »شهود«... برای همين است كه قّصه ها و 

شعرها، حيرت و تحسين مردم عادی را بر می انگيزد.

عالقه  شغلی  چه  به  نويسندگی،  جز  به    
داريد. به نظرتان چه طور می توان آن شغل را به 

خوبی نويسندگی انجام داد؟

آدم ها  خوشبخت ترين  كه  فرموده اند  علی)ع(  حضرت 
كسی است كه كارش همان تفريحش باشد. نويسندگی شغل 
و بازی و همه چيز من است؛ تنها عشق بزرگ زندگی ام. ... اين 

را يكی از نشانه های محّبت خدا می دانم.
اگر نويسنده نبودم، يك محّقق و پژوهشگر می شدم. 
اآلن هر پژوهشی كه انجام می دهم، برای آن است كه در 
نويسندگی از آن استفاده كنم. اگر قدرت نوشتن نداشتم، 
به اين اميد تحقيق می كردم كه نويسنده ها از آن استفاده 

كنند .

خيلی  كه  را  نوشته هايتان  از  تّكه  يك   
دوستش داريد برايم می خوانيد؟

آن قسمت كه مورچه ای می گويد: من كوچك ترين و 
بی صداترين موجود دنيا هستم. كسی پيدا می شود كه 
صدای مرا بشنود؟ ... بعد نويسنده می گويد: يكی بود كه 
صدايش را می شنيد و مراقبش بود و به كمكش آمد، او 

خدا بود.
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پيراهن دو نفره!
می كنی.  زندگی  قبل  سال  هزار  چند  در  تو 
می دانی چرا لباست اين قدر گشاد است؟ چون آن 

روز كه رفتی خياطی؛ آقای خّياط سرش شلوغ بود. تو 
هم عجله داشتی و می خواستی بروی با دوستهايت بازی 

كنی. آقای خّياط به پسرش گفت: »بابا جان برو مشتری را اندازه 
بزن.«

پسر خّياط هم آمد و تو را وجب زد.
ـ هشت وجب است!

بعداً  آقای خّياط با دست خودش هشت وجب پارچه بريد و لباس دوخت. وجب پدر 
دوبرابر وجب پسر است. حاال لباس تو هم دو برابر هيكلت است!

نگران نباش... باالخره يك روز واحدهای اندازه گيری طول اختراع می شوند!

علي اكبر زين العابدين

كف دست به درد بخور

شما مصری ها و رومی های قديمی يا باستانی، برايم جالبيد. ما 

االن وقتی می خواهيم چيزی را اندازه بزنيم، از »متر« و اجزايش 

استفاده می كنيم... اّما شما »وجب« يعنی كف دستتان را باز می كنيد 

و چيزها را اندازه می گيريد. فاصله ی بين سرانگشت كوچك تا سر 

انگشت شست را يك »وجب« می گويند. شما هرچه را كه گيرتان 

می آيد با كف دست، وجب می كنيد. مثالً  می گوييد اين بّچه ده  وجب 

پنج   اين طناب  يا  قد دارد. 
وجب طول دارد.

هستی. سرباز هخامنشی هخامنشی«  »داريوش  سربازان  از  رفته ايد. حواست را جمع كن كه زياد مغرور نشوی.كه می رويد، هی برنده می شويد. اين بار به سراغ يونانی ها خيلی هم خوشحالی؛ چون تو و دوستانت به هر جنگی تو 

دشِت خاطره انگيِز »ماراتن«
حاال شما رسيده ايد به دشت »ماراتن«؛ جايـی 

كه يونانی ها بايد سروكّله شان پيدا شود. نمی دانم 

توانسته ای تعداد دوستانت را »بشماری« يا نه؟ 

بعضی ها می گويند شما در حدود شصت  يا صدهزار 

نفريد... اّما يونانی ها حدود نه  هزار نفرند... يعنی 
خيلی كمتر.

و  شمشير  تو  نداری.  كاری  حرف ها  اين  با  تو 

كالهت را تميز می كنی. كمربند جنگت را سفت 

می بندی. و برای دوستان لطيفه تعريف می كنی.
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می شود به ياد اين دونده ی يونانی مسابقه ی »دو حاال از آن زمان تا حاال، هر وقت كه بازی های المپيك برگزار توی راه نخورده، بعد از رساندن خبر بالفاصله می ميرد!كيلومتر تا آتن می دود؛ ولی از بس كه دويده و هيچ چيزی هم جنگ را به همشهری هايمان در آتن بده. فيدی يك نفس 42 يونانی ها به فيدی می گويند تو كه خوب می دوی. برو خبر فيدی بيچاره
                         مشهور خواهد شد.آينده ورزشكار دونده ي آتني اين قدرتو اسم »ماراتن« را شنيده ای؛ اّما نمی دانی در ماراتن« اجرا می شود.

می جنگيم
آتنی ها  می گردد.  بر  را  راه  همان  »فيدی« 
حرصشان می گيرد و از دور شما را نگاه می كنند. از بس كه 
شما زياديد، چشمشان سياهی می رود. فرمانده شان دستی 
به صورتش می كشد، از عصبانّيت يك فوت محكم می كند و 

می گويد: »سربازان! با ايرانی ها می جنگيم.«

باغ وحش، بدون بليت!

آدم ها قبل از تو به شكل های عجيبی چيز می نوشتند. مثالً  

مصری ها به جای نوشتن بايد شكل هر چيز را می كشيدند. يعنی 

به جای كلمه ي كبوتر بايد شكل كبوتر را نّقاشی می كردند. برو 

خدا را شكر كن فنيقی هستی؛ وگرنه برای اين كه بخواهی 

بنويسی »باغ وحش« بايد شكل همه ی جانوران روی زمين را 

كنار هم نّقاشی می كردی. اسم اين نوع خط كه در آن هر چيز 

را نّقاشی می كنند، »هيروگليف« است.

البّته زياد هم مغرور نشو! به زودی مردم قسمت های 

ديگر كره ی زمين هم از حروف »الفبا« استفاده خواهند 
كرد.

»فنيقی« خوشبخت و باسواد

تو آدم خوشبختی هستی؛ چون در يك خانواده ی »فنيقی« به 

دنيا آمده ای. با اين كه تو 3500 سال قبل از من زندگی می كنی، 

از آدم های قبل از خودت خيلی خوشبخت تری؛ چون هم امكانات 

زندگی ات خوب است و هم هر وقت بخواهی، 

به  يعنی  می توانی.  بنويسی،  كلمه  يك 

راحتی چند تا از حروف الفبا را سر هم 

می كنی و می نويسی. در مملكت تو جديدًا 

حروف الفبا اختراع شده است.

اسپارتی های جان دوست!

از آن طرف، يونانی ها كه پايتختشان شهر »آتن« است، حسابی از شما 

ترسيده اند و دندان هايشان تلق تلق به هم می خورد. آتنی ها به ورزشكار 

معروفشان »فيدی پيد« می گويند: »تو برو به اهالی شهر همسايه مان اسپارت 

بگو بيايند دعوا داريم.« 

فيدی آن همه راه را يك  نفس می دود. اسپارتی های خرافاتی می گويند: »االن وقتش 

نيست. باشد يك روز ديگر«!

می خواهد برق شمشير دلتان  رفيق هايت  و  بدهيد. كه تعدادشان خيلی از شما كمتر زودتر جنگ شروع شود و يونانی ها را تو  شكست  می شود. است  شروع  شمشيرها، گوش آدم را جيلينگ جيلينگ صدای جنگ 
كر می كند. 

تصويرگر: نگين حسين زاده
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دفتر نّقاشی ات را بردار، با يك مداد مشكی... 
آماده شو...

ـ آماده ی نّقاشی كردن؟
می خواهيم  كنيم.  نّقاشی  اين جا  نيست  قرار  نه... 
 بازی كنيم. اين بازی به ما كمك می كند به چيزهای 
تازه...  نگاه كنيم. يك جور  و  برمان جور ديگری  دور  
انگار كه دنيايمان يك شكل ديگر شده باشد. آن وقت اگر 
دوست داشتی، می توانيم اين دنيای تازه را هم نّقاشی كنيم.

حاال دفترت را باز كن. يك صفحه ی سفيِد سفيد... و به آن 
نگاه كن! چند لحظه به آن نگاه كن و بعد در ذهنت مجّسم 
كن كه اين صفحه دارد بزرگ می شود؛ از هر طرف، بزرگ 
و بزرگ تر... چنان بزرگ كه همه ی اتاق را پر می كند؛ همه ی 
خانه را، همه ی خيابان و محله تان را و همه ی دنيا را... تو ديگر 
هيچ چيزی نمی بينی به جز يك صفحه ی سفيد... در اين 
صفحه ی سفيد چه چيزی می بينی؟... هيچ چيز. چشمت 
می تواند در اين صفحه، هرجا كه دلش می خواهد 
بگردد و بچرخد. هيچ چيزی مانعش نمی شود. 
هيچ چيزی آن را گير نمی اندازد. هيچ چيزی 
توجهش را جلب نمی كند. مّدتی در اين 

صفحه ی سفيد بگرد و هرجا كه دلت می خواهد برو...
حاال بگو در اين گردش چه احساسی داشتی؟ احساسی 
مثل پرواز؟... سبكی و آزادی؟... شايد هم كم كم حوصله ات 
سر رفت. از بس كه هيچ چيزی نبود تو را به خودش جلب 
كند. حاال كه اين طور شد، بيا يك كاری بكنيم... اين صفحه 
را در ذهنت به همين بزرگی نگه دار. بعد مدادت را بردار و 

يك نقطه روی آن بگذار.

با گذاشتن اين نقطه، صفحه ی سفيدت عوض شد، نه؟ 
حاال اين نقطه نگاهت را به طرف خودش می كشد. آن را 
می بينی و ديگر چشمت نمی تواند آزادانه به حركت دربيايد. 

انگار به اين نقطه چسبيده و آن را رها نمی كند.
چه  بگذار.  كاغذت  صفحه ی  روی  ديگر  نقطه ی  يك 

شد؟... 

وقتی به صفحه نگاه می كنی، چشمت به حركت درمی آيد؛ 
اّما نه مثل قبل... اين بار فقط از يك نقطه به نقطه ديگر.

اين خاصّيت نقطه است. چشم را به طرف خودش می كشد؛ 
آن را نگه می دارد و نمی گذارد جای ديگری برود. تنها چيزی 
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آتوسا رقمی

كه می تواند با آن رقابت كند، يك نقطه ی ديگر است.
به  باشند.  داشته  مختلفی  اندازه های  می توانند   نقطه ها 
دور  و  برت نگاه كن و ببين چه چيزهايـی می توانند نقطه 
مامان،  پيراهن  دكمه های  برق،  پريز  سوراخ های  باشند؟ 
خال های روی سيب، مردمك چشم های خودت، چراغ های 
كوچك اتومبيل ها، يا حّتی چراغ های بزرگ آن ها. راستی، 
برگ های درخت ها هم در نّقاشی نقطه به حساب می آيند. 
اگر آن ها را از دور ببينی، مثل نقطه ديده می شوند. برای 
همين هم بعضی از نّقاش ها وقتی می خواهند درختی را نّقاشی 
كنند، فقط نوك قلم مويشان را روی بوم می زنند تا برگ های 

آن را نشان بدهند.
آسمان شب هم پر از نقطه های درخشان نورانی است. 
به  نگاه می كنی، ستاره ها شروع می كنند  به آسمان  وقتی 
مسابقه دادن با هم. هر كدامشان می خواهند نگاه تو را به 
طرف خودشان بكشند. اين مسابقه برنده هايـی هم دارد: 

ستاره های بزرگ تر.
به  بيش تر  را  ما  توّجه  می شوند،  بزرگ تر  اندازه  هر  نقطه ها 
خودشان جلب می كنند. می توانی اين موضوع را روی صفحه ی 

سفيد نّقاشی ات امتحان كنی.
می توانی يك صفحه را به نارنجی رنگ كنی و روی آن 
نقطه های سياه بگذاری: پوست پرتقال!... می توانی اين نقطه ها 
را  از يك كاغذ ديگر بُبری و آن ها را روی صفحه ی اصلی 
نّقاشی ات بچسبانی... حاال كشيدن توت فرنگِی خوشمزه هم 

آسان است.

در اين نّقاشی، چشم 
كشيده  بزرگ  چنان 
شده كه عنبّيه ی آن 
)قسمت رنگی چشم( 

آورده  به وجود  بزرگ  سطح  يك 
است. اّما در نّقاشی مينياتور، چشم ها 

به صورت نقطه ديده می شوند.
قلم مو  نوك  با  ديگري،  نّقاش 
اين  با  و  زده  ضربه  بوم  روی 
نقطه ها، گل ها و برگ درخت ها 

را نشان داده است.
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مهري ماهوتي

خــانم كـالغه خـواب مي ديـد

خــواب درختـان و خيــابــان

بــا جوجه اش آواز مي خــوانـد

در كوچـــه هاي خيِس بــاران

در خــواب او لبــخند هر كس

از بــرگ گـل ها تــازه تر بــود

بر شــانه  ي هر شــاخه انــگار

زنبيــلي از گــردوِي تــر بـود

آمــد صــدايـي مثــل غّرش

طفــلك پـريد از خواب شيرين

مــانند بـرگي خشــك لـرزيد

خــانم كــالغ از بـوق مـاشين

خــانم كــالغه پـر زد و رفت

بــا جوجه اش يك جـاي ديگر

از شهر و ماشين دور شد، دور!

پــر زد به جــايـي بــا صفاتر

مريم اسالمي

سعيده موسوي زاده

بــردي مــرا يك  جاي عـاليوقتــي نشستــم روي زينـتاي اســب زيـبــاي خـيــاليديشب تـو را در خـواب ديدم

تــا هر كجــا، هر جــاي دنيا تــا شهــرهــاي دور رفتيــماز روي كــوه و دشت و دريـابــا هم سفر كرديم در خـواب

او را كــه اصــاًل ُسم نــداردكــي مي خـــرد بـابـا برايــماسبي كــه يــال و دم نــداردهر شب به خواب من مي آيـد

حتّــي ســواري هــم نــدادهاو هيــچ جـــايـي را نـديــدهآرام و ســاكـت ايــسـتــاده از صبح تــا شــب در مغــازه

او اســـب را جـــا مي گـذاردمــن مطمئـنــم در رقــابـتبــا ايـن كــه پــا و سم ندارداسب قشنگم يك دوچرخه ست

هــر روز ساعت هفـت 
حاضـر براي كـار است
»رايـانه« مثل بـابـاست
او هم حســابـدار است

 
در بــانك مي كنــد او

گـــاهي اضــافه كـاري
خـستــه نـمي شــود از
كـــار حســـابــداري

او روشــن است و زنده
خيلي صبور و شاد است
حتـمــاً به قــول بـابـا
ظــرفيّتش زيـاد است!
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درجهانپستانداران
به كوشِش مجيد عميق
تصويرگر: محمود مختاري

فيل نر آفريقايی... بلندی اين فيل سه ونيم متر است و حدود 
پنج تُن وزن دارد؛ يعنی هم وزن يك كاميون! قلب اين فيل پنج 

برابر قلب يك انسان است و حدود 21 كيلوگرم وزن دارد؛ 
يعنی به اندازه ی وزن يك كودك هفت ساله!

بزرگ ترين پستان دار
وال آبی ماده ... بيش از سی متر طول دارد و 

وزن آن بيش از صد و پنجاه تُن )صد 
و پنجاه هزار كيلو( است. وزن زبان 

اين پستاندار دريايی، به تنهايی 
برابر با وزن يك فيل است!!!

كوچک ترين پستان دار
خّفاش بينی پهن ... طول بدن اين خّفاش 
حدود سه سانتی متر و وزن اين نوع پستان دار 
پرنده، بين يك و نيم تا دو گرم است.
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بلندقدترين پستان دار

زّرافه... بلندی قد: پنج و نيم متر؛ يعنی سه برابر قد يك انسان بلندقد.

درازترين عاج
فيل نر آفريقايی... طول عاج: 3/5 متر.
 وزن هر عاج: 110 كيلوگرم!

درازترين زبان
زّرافه ... با زبان 53 سانتی متری!

بزرگ ترين نوزاد
وال آبی... وزن بّچه ی وال آبی در زمان تولّد 

بين دو تا سه تُن است!

سنگين ترين مغز

نهنگ... مغز اين نهنگ حدود نُه كيلوگرم وزن 

دارد. يعنی بيش از شش برابر وزن مغز انسان.

ژرف پيماترين غّواص
نهنگ... تا سه كيلومتری عمق آب پايين می رود و 

می تواند يك و نيم ساعت در زير آب غّواصی كند.
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بـا استفـاده از نـور و سـايه، يـک نمـايش جـالب بـراي دوستـانتان اجرا كنيد.

روي يك كاغذ بزرگ، چند تنه درخت با برگ هايشان 
بكشيد. چمن و گل هم كه هرگز نبايد فراموش شود!

 حاال دور تمساح را قيچي كنيد. بعد، يك ني بلند به 
پشت آن بچسبانيد؛ درست مثل اين تصوير....

براي ساختن يك تمساح عروسكي، اّول بدن آن را روي 
يك تّكه مقّوا بكشيد. سپس آرواره و ُدم را اضافه كنيد.

دو صندلي  بين  را  نمايش  با چسب شيشه اي، صفحه ي 
بچسبانيد؛ طوري كه طرف نّقاشي شده، جلو قرار بگيرد. 

 برآمدگي هايـي براي چشم ها و بيني و چند برآمدگي 
بر پشت تمساح بكشيد. دندان هاي تيز و پاهاي كوتاه 

يادتان نرود!

حاال اتاق را تاريك كنيد. يك چراغ مطالعه پشت 
صندلي ها بگذاريد. بعد آن را روشن كنيد و نورش 

را بر صفحه ي كاغذي بتابانيد.

حسين شاهوردي
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روي صندلي ها بنشينيد. عروسك ها را با ني نگه داريد. 
آن ها را روي كاغذتان حركت بدهيد.

عروسك ها را تكان دهيد. مي توانيد قّصه تان را براي 
بينندگان اجرا كنيد؛ قّصه اي پرماجرا يا خنده دار! 

نور چراغ از كاغذ عبور مي كند. اّما عروسك ها راه نور 
را سّد مي كنند. عروسك هاي سايه اي، ساده و زيبايند.

 گاو اردك

 اسب عقاب

 سگ خرگوش
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به كوشِش تهمينه حدادي
عكاس: اعظم الريجاني

تصويرگر 1 و  نّقاش  بياني«  »پري 

او  است.  نوجوانان  و  كودكان  كتاب هاي 

در سال 1335 به دنيا آمد. بياني رشته ي 

او  است.  خوانده  دانشگاه  در  را  نّقاشي 

خوب  نويسندگان  از  را  زيادي  كتاب هاي 

ايراني تصويرگري كرده است. 

پري بیاني  در یک روز زرد پاییزي این تصویر را کشید.
محّمدرضا یوسفي، نّقاشي خانم بیاني را دید. احساس کرد چیزي ذهنش 

را قلقلک مي دهد. پس نشست و این قّصه را نوشت.
ماهني تذهیبي قّصه ي محّمدرضا یوسفي را خواند. همان طور که مي بیني، 

نّقاشي اش با تصویر اّول تفاوت دارد.
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2
نويسنده ي  يوسفي  محّمدرضا 

كودكان و نوجوانان است. او از پركارترين 

و  كودكان  براي  كه  است  نويسندگاني 

نوجوانان كار مي كنند. جديدترين كتاب هاي 

او »نيم وجبي« و »يكي بود، يكي نبود« نام 
دارد.

محّمدرضا يوسفی

تذهيبي«  »ماهني  تصويرگري  آثار 

را در مجاّلت رشد ديده ايد. او متوّلد سال 

كودكان  كتاب هاي  براي  او  است.   1359

تازگي ها  مي كند.  تصويرگري  نوجوانان  و 

»بزرگ ترين دختر عالم« را  در كانون پرورش 

فكري به چاپ رسانده است.

3

ستاره های قلب من
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صفورا زّواران حسيني

عقرب يا »كج ُدم«
 

را  جانور  اين  نام  وقتي   ... عقرب!!! 
مي شنويد، اّولين چيزي كه به ذهنتان 
مي آيد چيست؟ ترس؟ ... ُدِم كج؟ ... 

نيش؟ ... زهر؟
البّته كسي از شما توقع ندارد شبيه 
»جرالد« باشيد. او قهرمان كتاب »خانواده ي 
بقّيه ي حيوانات« است. آن قدر  من و 
يك  كه  دارد  دوست  را  جانوران 
عقرب مادر و بّچه هايش را در قوطي 
كبريت جا مي دهد و با خودش به خانه 

مي برد!
اين كار جرالد آخر و عاقبت چندان 
خوشي هم ندارد. اين جا جايش نيست 
برايتان تعريف كنم چه باليـي سرش 

آمد. اگر دوست داريد، خودتان برويد 
كتاب را بخوانيد.

را  اين   ! ماجرا  اصل  سر  برگرديم 
مي گفتم كه كسي از شما توقع ندارد 
 ... باشيد!  عقرب ها  مرده ي  و  كشته 
اّما اين دليل نمي شود كه اّطالعاتتان 
درباره ي آن ها درست نباشد. بد نيست 
بدانيد كه در ادبّيات فارسي، اين جاندار 
را »كج ُدم« ناميده اند ... به خاطر ُدم 

 كجش!

دنيايـي پر از عقرب!

جزو  عقرب ها  كه  مي دانيد  حتماً 
ُدم  با  را  آن ها  هستند.  »بي مهرگان« 
كج و بلندشان كه با آن نيش مي زنند، 

مي شناسيم. در دنيا در حدود 2000 
نوع عقرب مختلف با اندازه ها و رنگ هاي 
متفاوت وجود دارد. عقرب ها در همه 
»نيوزيلند«  به جز  زمين  كره ي  جاي 
برخي  مي كنند.  زندگي  »قطب«ها  و 
برخي  و  هستند  كوه ها  در  آن ها  از 
در بيابان ها. در ايران عقرب ها را در 

مناطق گرم و بياباني مي توان يافت.

طول عمر عقرب ها

مي دانيد عقرب ها چه قدر عمر مي كنند؟ 
دارد.  نوعشان  به  بستگي  عمرشان 
عقرب هايـي وجود دارند كه فقط چهار 
هم  عقرب هايـي  مي كنند.  عمر  سال 
داريم كه عمرشان به 25 سال مي رسد.
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اگر دانش آموز كالس پنجم باشيد، اين نوع پرنده را مي شناسيد؛ چون كه سال 
گذشته، عكس هاي پرنده ي غّواص را درآلبوم جانوران ديده ايد. »َكشيم ها« از 
جان داراني هستند كه فرزندانشان را بر پشتشان حمل مي كنند. زندگي كشيم ها 
به آب وابسته است. اين پرندگان هنگام احساس خطر، به جاي پرواز، به زير آب 

شيرجه مي زنند و از محّل خطر دور مي شوند.
كشيم ها خانه شان را در البه الي ني ها و علف هاي كنار آب يا بر روي برگ هاي 
شناور مي سازند. آن ها فرزندان تازه به دنيا آمده شان را تا زماني كه شنا را خوب 
ياد بگيرند، بر پشت خود حمل مي كنند. در اين كار مادرها و پدرها با هم شريكند 
و هر دو آن را انجام مي دهند. در دنيا در حدود 20 نوع كشيم وجود دارد كه پنج 

نوع از آن در ايران نيز زندگي مي كنند.

مادر به جاي كالسكه!

رابطه ي عقرب هاي مادر و فرزندانشان 
و  مادر  رابطه هاي  از جالب ترين  يكي 
فرزندي در بين جانداران است. عقرب ها 
»زنده زا« هستند. يعني مادر تخم  ها را 
در بدن خود نگه مي دارد. هنگامي كه 
از بدن  بيرون آمدند،  از تخم  بّچه ها 
عقرب ها  بّچه   مي شوند.  خارج  مادر 
نارسند؛  مي شوند  متولّد  كه  هنگامي 
يعني بدون كمك مادر خود قادر به 
ادامه زندگي نيستند. به همين علّت، 
عقرب مادر فرزندانش را تا زماني كه 
رشدشان كامل شود و خودشان بتوانند 
از خودشان مراقبت كنند، بر پشتش 
نقلّيه ي  وسيله ي  يك  مي كند.  حمل 
  ! مّجاني و مهربان براي بّچه عقرب ها 
غريزي  به طور  عقربي  بّچه  هر  البّته 
مي داند كه چه وقت از پشت مادرش 

پايين بيايد.
تعداد تخم هاي عقرب ها متفاوت است. 
شرايط  يا  نوعشان  به  بستگي  يعني 
آب وهوايـي و مقدار غذايشان دارد ... 

چيزي بين دو تا 100 عدد! ... 
اّما بيش تر عقرب ها حدود 
هشت تخم را تبديل به 

بّچه مي كنند.
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نوشته ي شهرام شفيعي • تصويرگر: ندا عظيمي

را در مغازه ي بستني فروشي دیدم. متأسفانه، این آقا همان 1. بعد از سال ها یکي از دوستان خوب دوران مدرسه ام 
تو پایش را داخل مغازه نگذاشت.و نشاني دادم تا مرا شناخت. اّما در این مّدت، هیچ کس حدود یک ساعت، پیِش دوست بستني فروشم نشستم کند و دنبال کار برود.سال ها مجبور شد به خاطر حافظه ي ضعیفش درس را ول  بستني فروشي  مغازه ي  چرا  عزیزم،  دوست  ـ 

زیر یخچال بیرون آمد و دهانش را حدود یک ناگهان یک تمساح بسیار بزرگ و خطرناك از ـ االن خودت مي بیني.مشتري ندارد؟
و با ناراحتي و غّصه، سري تکان داد.متر باز کرد. دوستم ران گوسفندي را جلِو تمساح انداخت 

ـ ده سال پیش یک نفر آمد توي مغازه و گفت: مي شود این بّچه 
تمساح را ده دقیقه براي من امانت نگه دارید؟ ... من قبول کردم. 
اّما دیگر صاحب تمساح را پیدا نکردم. بّچه تمساح اندازه ي یک 
باتري قلمي بود. بنابراین دلم نیامد به باغ وحش تحویلش بدهم. 

االن ده سال از آن روز مي گذرد. به نظرت من چه کار کنم؟
       ـ  االن دیگر باید به خانه ي سالمندان تحویلش بدهي!...

مردي وارد اتاق دکتر شد و سالم کرد. بعد عینکش را روي میز پزشک گذاشت.
ـ آقاي دکتر، شما فرمودید اگر دوست داري نوشته ها را بخواني، برایت یک عینک 

مي نویسم.
ـ کامالً درسته جانم.

ـ اّما من با این عینک هم نمي توانم چیزي بخوانم.
دکتر دوباره چشم هاي مرد و عینکش را بررسي کرد و متوّجه شد که همه چیز 
درست است. بنابراین، با مهرباني گفت: »اشکالي ندارد جانم ... برایت یک مدرسه 

مي نویسم.«

ادامه داد: »سال هاي  2. دوست بستني فروشم 

بسیار سختي بود.« االن هم خودت اوضاع کاسبي 

را مي بیني. همه از تمساح مي ترسند. کسي هوس 

بستني به سرش نمي زند.

ـ یعني صاحب تمساح هیچ وقت دنبالش نیامد؟

ـ یک آقایـي هست که هر روز مي آید. اّما من از 

همان روز اّول قیافه ي صاحب تمساح را فراموش کرده 

بودم ... بنابراین به او گفتم: اگر نشاني هاي تمساح را 

درست بگویـي، مي توانم باور کنم که مالک واقعي اش 

هستي و جانور را تحویلت مي دهم.

با هیجان از دوست بستني فروشم پرسیدم: »یعني آن 

آقا نمي تواند نشاني هاي درست تمساح را بدهد؟«

دوستم گفت: »نشاني هایـي که مي دهد درست است. 

از کجا   ... باور کنم  نیستم که  احمق  اّما من آن قدر 

معلوم که آن آقا راست بگوید؟!! همه ي تمساح ها 

شبیه هم دیگرند ....



یک کرم خاکي، هشت سال در باشگاه بدن سازي 

ورزش کرد، تبدیل به کباب کوبیده شد!

در یک روز بسیار سرد، یک نفر آدم تنبل گوشي تلفن را برداشت و شماره اي گرفت.
من  براي  داغ  سوپ  ظرف  یک  با  کوبیده  چلوکباب  پرس  یک  لطفاً   ... سالم  ـ 

بفرستین.
ـ نداریم.

او فشار آورد. بنابراین دوباره همان شماره را گرفت.آدم تنبل گوشي تلفن را گذاشت و رفت؛ اّما ده دقیقه بعد، گرسنگي و سرما دوباره به 
ـ سالم ... لطفاً یک پرس باقالپلو با یک ظرف سوپ داغ براي من بفرستین.

ـ نداریم.
ـ نداریم. لطف کنین دیگر زنگ نزنید آقا!با یک ظرف سوپ داغ خواست.چند دقیقه بعد، آدم تنبل دوباره همان شماره را گرفت و این بار یک پُرس جوجه کباب 

ـ آخه من همین یک شماره تلفن را توي خانه دارم... هم گرسنه ام و هم دارم از سرما مي لرزم. 
خواهش مي کنم یک ظرف غذاي داغ برایم بفرستید. هیچ فرقي نمي کند که چي باشد.

نیم ساعت بعد، مرد تنبل یک قابلمه را تحویل گرفت.ـ باشه! 
به  آخه شما   ... بخار!  قابلمه  یک   ... براي شما  غذاي گرم  اینم   ... آقا  بفرمایین  خشک شویـي تلفن زدین!ـ 

یکي از دوستانم ناگهان پولدار شد و خانه ي بسیار بزرگ و زیبایـي که شبیه 
قصر بود، در شمال شهر خرید. بعد از مّدتي، همسر دوستم به همسر من تلفن 
زد و ما را به خانه شان دعوت کرد. از وقتي که پایمان را داخل خانه گذاشتیم، 
سحر خانم مشغول تعریف کردن از خانه و وسایلش بود و حرص خانم مرا 

درمي آورد.
ـ کاشي هاي حّمام در زمستان گرم مي شوند و در تابستان خنک ... آخه 
فرانسوي اند ... دیوارهاي اتاق بّچه ها جوري ساخته شده که وقتي بخواهند 
فوتبال بازي کنند، دروازه ها از توي دیوار مي آیند بیرون ... آشپزخانه ي ما 

سیستمي دارد که خودش به ما مي گوید باید چه قدر غذا بخوریم ...
خالّصه سحر خانم، راست و دروغ، گفت و گفت و اصالً هم خسته نشد. وقتي 
براي خوردن چاي به حیاط بزرگ و پر درخت خانه رفتیم، سحر خانم هنوز 
داشت حرف مي زد. وقتي سحر خانم و همسرم، بّچه ها را روي تاب گذاشته 

بودند و هل مي دادند، باز هم خانم میزبان داشت از خانه تعریف مي کرد.
شّدِت  به  که  بود  خانه شان  از  کردن  تعریف  چنان مشغول  خانم  سحر 
هل دادِن تاب توّجه نمي کرد. بنابراین تاب چنان دور گرفت که بّچه ي دو 
ساله شان از روي آن به هوا پرتاب شد ... همه ي ما فریاد زدیم؛ اّما سحرخانم  

با این که جاي بّچه را خالي دید، از تک و تا نیفتاد.
ـ این تاب ها را از اسپانیا خریده ایم ... این تاب ها مي توانند بعضي وقت ها 

براي سرگرمي، بّچه را ناپدید کنند. خیلي جالبه، نه؟!
طاقت  دیگر  که  من  همسر 
آن  کنم  »فکر  گفت:  نداشت، 
درخت ها را هم از خط استوا خریده 
ما،  درخت هاي  چون   ... باشین 

بّچه هاي به این تُُپلي درنمي آورند!«
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ـ آقا سلّول يعنی چه؟

ـ بدن ما چندتا سلّول دارد؟

در آزمايشگاه به اندازه ی دانش خودم به سؤاالت بّچه ها پاسخ 
دادم؛ اّما بعد برای تحقيق بيش تر به سراغ چند زيست شناس رفتم. 
بعد از آن هم به ديدار كسانی كه سروكارشان با »سلّول«هاست... 
آن ها به من كتاب های زيادی معرفی كردند. راستش را بخواهيد، 
االن بيش تر از قبل متوّجه شده ام كه دنيای سلّول های كوچك چه 
دنيای بزرگ و پيچيده ای است... دوست دارم شما را هم با اين 
اّطالعات آشنا كنم. شما هم دوست داريد نتيجه ی تحقيقات 

مرا بدانيد؟

شهر صنعتی
اين  می كنند.  تشبيه  كارخانه  يك  به  را  سلّول  بعضی ها 
كارخانه مواّدی را كه از بيرون به داخل سلّول راه می يابد، به 
مواّد مفيد تبديل می كند. بدن انسان در حدود صد تريليون 
)100000000000000( سلّول دارد. حاال تصّور كنيد شما 
چه كارخانه دار بزرگی هستيد! در حقيقت بدن ما چيزی شبيه 

يك شهر صنعتی با كارخانه های فراوان است.

بزرگ ترين سلّول ها
سلّول ها معموالً آن قدر كوچكند كه بايد برای ديدن آن ها از 
ميكروسكوپ استفاده كنيم. ضخامت سلّول ها خيلی  كم است؛ اّما 
طول سلّول های ماهيچه ای به 12 سانتی متر و طول سلّول های 

عصبی به يك متر هم می رسد.

كارخانه های بدن انسان:

سلّول ها
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هسته دار و بی هسته
سلّول  قسمت های  مهم ترين  از  يكی 
»هسته« است. بعضی از سلّول ها يك هسته، 
هسته  چند  آن ها  از  بعضی  و  هسته  دو  برخی 
دارند. يك نمونه ی عجيب درباره ی هسته ها: بعضی 
از سلّول ها مثل گلبول قرمز انسان، ابتدا هسته دارند؛ 

ولی بعد آن را از دست می دهند.

گلبول ها
گلبول ها هم سلّول اند. گلبول های سفيد وظيفه ی دفاع از 
بدن ما را به عهده دارند. گلبول های قرمز كار انتقال هوا و غذا 
را انجام می دهند. در بدن انسان، در هر ثانيه سه ميليون گلبول 
قرمز جديد ساخته می شود. در خون ما حدود 25 تريليون گلبول 

قرمز وجود دارد.

عمر سلّول ها
عمر سلّول های مختلف، متفاوت است؛ از چند ساعت تا حدود 

عمر يك انسان... همه ی سلّول ها به يك اندازه عمر نمی كنند.

شروع چوب پنبه ای
»رابرت هوك« اّولين كسی بود 
يك  او  كرد.  تماشا  را  سلّول ها  كه 

ميكروسكوپ  زير  را  چوب پنبه  تّكه 
بسيار ساده اش گذاشت و در دفتر يادداشتش نوشت: »چيزی 
كه من اكنون می بينم، بخش های كوچك اتاقك مانند است؛ 

شبيه اتاقك های 
به  عسل...  زنبور  مومی 

را »سلّول«  اسم آن  همين خاطر من 
می گذارم؛ يعنی اتاقك.

رودخانه ای زير ميكروسكوپ!
»آنتونی لوين هوك« دانشمندی بود كه به جای چوب پنبه سراغ 
موجودات زنده رفت. اّولين چيزهای كه او زير ميكروسكوپ 
گذاشت آب رودخانه بود. با اين كار معلوم شد كه موجودات 

زنده ی بسيار كوچكی در آب زندگی می كنند.

سلّول های بنيادی، سلّول های درمانگر
شايد نام »سلّول های بنيادی« را شنيده باشيد. 

اين سلّول ها توانايی دارند كه به سلّول های 
با  می توانيم  بنابراين  شوند.  تبديل  ديگر 
استفاده از آن ها، بعضی از بيماری ها را درمان 
كنيم. كشور ما در استفاده از سلّول های بنيادی 

پيشرفت زيادی كرده است.
و  پوسته  )هسته،  سلّول  اصلی  قسمت  دادن  نشان  برای 

سيتوپالسم( می توانيد يك مدل بسازيد.
1. با مقداری پودر ژله، كمی مايه ي ژله درست كنيد.

2. يك تيله را وسط در شيشه ی مربّا قرار دهيد.
روی  را  ژله  مايه ي  حاال   .3

تيله بريزيد. بعد آن را در 
يخچال بگذاريد تا خودش 
را بگيرد و سفت شود. حاال 
با اين ظرف ژله می توانيد 
قسمت های اصلی سلّول را 

نشان دهيد.
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 صدای زير و بم
ماهيچه هايی كه در حنجره اند، با انقباض و انبساط خود، تارهای صوتی را كوتاه و بلند می كنند. صدای 
زير و بم به اين شكل توليد می شود. وقتی تارهای صوتی در حالت كشيده قرار دارند، صدای زير توليد 

می شود. زمانی كه تارهای صوتی در حالت آزاد هستند صدای ما بم می شود.
اندازه ی جعبه ی صدا )حنجره( و تارهای صوتی در كلفتی يا نازكی صدا تأثير می گذارد. صدای يك 
پسر بّچه از آغاز نوجوانی اش كلفت تر می شود. علّت اين است كه اندازه ی تارهای صوتی در پسران 
دو برابر اندازه ی تارهای صوتی در دختران است. هنگام تولّد، اندازه ی تارهای صوتی در حدود شش 

ميلی متر است؛ اّما طول تارهای صوتی در زنان 20 ميلی متر و در مردان به 30 ميلی متر می رسد.

 دندان فقط برای جويدن نيست
لب ها، دندان ها، زبان، گونه ها و ماهيچه های گلو! اين ها به ما كمك می كنند تا بتوانيم انواع صداها 
را توليد كنيم. بنابراين شما نمی توانيد با دهان بسته صحبت كنيد. می بينيد كه دندان ها هم فقط برای 

جويدن نيستند.

 آوازهای زيبا با دهان بسته
يك پرنده نمی تواند شكل دهانش را مثل  ما تغيير دهد. بنابراين نمی تواند صداهای مختلف توليد 
كند. پرندگان تارهای صوتی ندارند و تنها به كمك »جعبه ی صدا« يا همان حنجره شان صدا توليد 

می كنند. پرندگان می توانند در حالی كه منقارشان بسته است آواز بخوانند.

 

علومت  كتاب  دنبال  وقتی  هستی؟...  منظمی  دانش آموز  تو 

می گردی، می دانی آن را كجا گذاشته ای؟... لوازم و وسايل مدرسه ات 

را هميشه سر جای خودشان می گذاری؟!

بعضی وقت ها، برای پيدا كردن يك وسيله بايد ساعت ها بگرديم. 

حّتی برای پيدا كردن يك موضوع در يك كتاب، بايد تمام صفحه های 

آن را بگرديم. در رايانه ها، بخشی به نام »جست و جو« وجود 

دارد. اين بخش خيلی سريع تر از ما می تواند تمام كشوها و 

كمدهای داخل رايانه را بگردد. فقط كافی است يك كلمه 

از موضوعی را كه دنبالش می گردی انتخاب كنی. بعد هم 

آن را در پنجره ای كه مخصوص جست و جوست، بنويسی. 

حاال ديگر خود رايانه، با يك ذّره بين بزرگ تمام دور و برش را 

می گردد و جواب سؤال تو را پيدا می كند. در شماره ی بعدی، 

جست و جو كردن را با هم ياد خواهيم گرفت.

اگر روبه روی آيينه بايستيد و آب دهانتان را قورت دهيد، 
توده ی برجسته ای روی گلوی تان می بينيد. اين همان »حنجره« 
يا جعبه ی توليد صداست. تارهاي صوتي در حنجره قرار دارند. 
هنگام حرف  زدن، در اثر ورود و خروج هوا، تارهای صوتی به 
ارتعاش )لرزش( در می آيند و باز و بسته می شوند. ارتعاش 

تارهای صوتی، صدای ما را می سازد.
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هم می گويند. نمايشگر رايانه، عكس ها و نوشته ها را به ما نشان می دهد. نمايشگر، مثل صورت ما آدم هاست كه نشان می دهد در هر رايانه بخش های مختلفی دارد. حتماً »نمايشگر« رايانه را ديده ای. »نمايشگر« جعبه ای شبيه تلويزيون است كه به آن »مانيتور« 
دل ما چه می گذرد!

بخش ديگر رايانه، »ِكيس« نام دارد. ِكيس، همان جعبه ای است كه تمام عمليّات مهّم يك رايانه داخل آن اتّفاق می افتد؛ يعنی 
آن و بخش های مهّم ديگر در اين مغِز جعبه ای قرار دارد.شبيه سر انسان كه »مغز« داخل آن قرار دارد.... پس حتماً حدس زده ای كه می خواهم بگويم: همه ی توانايـی های رايانه، حافظه ی 
رايانه بخش های ديگری هم دارد. می توانی چند بخش ديگر را نام ببری؟ هر كدام از انتخاب كنيم يا در نمايشگر از جايـی به جايـی ببريم. اسم اين موش، موشواره يا »موس« است.چيزی شبيه يك موش كوچك هم به رايانه وصل شده است. اين وسيله، مثل دستمان، به ما كمك می كند تا هرچه را می خواهيم 

رايانه مان وارد كنيم.اين صفحه قرار دارند. با اين صفحه می توانيم كلمه ها و عددها را به وسيله ی اصلی برای وارد شدن به دنيای رايانه است. همه ی كليدهای رايانه روی برای وارد شدن به هر خانه ای، كليدی وجود دارد. »صفحه كليد« يا »كيبورد« آن ها به كدام عضو بدن انسان شبيه است؟ 

علومت  كتاب  دنبال  وقتی  هستی؟...  منظمی  دانش آموز  تو 

می گردی، می دانی آن را كجا گذاشته ای؟... لوازم و وسايل مدرسه ات 

را هميشه سر جای خودشان می گذاری؟!

بعضی وقت ها، برای پيدا كردن يك وسيله بايد ساعت ها بگرديم. 

حّتی برای پيدا كردن يك موضوع در يك كتاب، بايد تمام صفحه های 

آن را بگرديم. در رايانه ها، بخشی به نام »جست و جو« وجود 

دارد. اين بخش خيلی سريع تر از ما می تواند تمام كشوها و 

كمدهای داخل رايانه را بگردد. فقط كافی است يك كلمه 

از موضوعی را كه دنبالش می گردی انتخاب كنی. بعد هم 

آن را در پنجره ای كه مخصوص جست و جوست، بنويسی. 

حاال ديگر خود رايانه، با يك ذّره بين بزرگ تمام دور و برش را 

می گردد و جواب سؤال تو را پيدا می كند. در شماره ی بعدی، 

جست و جو كردن را با هم ياد خواهيم گرفت.

رايانه هم برای نوشتن كمك بگيری. يك دوست خوب در رايانه وجود حاال كه ديگر می توانی خوِب خوب بنويسی، حتماً بدت نمی آيد از 
دارد به نام نرم افزار »ُورد«... اين نرم افزار، دفترچه ای است با صدها 
بنويسی؛ آن هم با خط های مختلف رايانه ای!هزار صفحه! نرم افزار ُورد، به تو كمك می كند تا هرچه دلت می خواهد 

آن ها را بزرگ و كوچك كنی و حتّی حاشيه های قشنگی دور صفحه های در اين نرم افزار، می توانی رنگ نوشته هايت را تغيير دهی؛ اندازه ی 
ثبت  و  نوشتن  برای  رايانه  از  استفاده  درضمن،  بگذاری.  اّطالعات، باعث صرفه جويـی زيادی در مصرف كاغذ می شود.نوشته ات 

كار كردن با اين نرم افزار را ياد بگيری.اگر دوست داری با »ُورد« دوست شوی، همراه ما باش تا روش های 
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منديروزازروياينيخهاعبوركردموحاالآنهاناپديدشدهاند.
باالرفتِندمايكرهيزمينبهاينمعنياست:يخهايـيكهمنرويآنها

زندگيميكنمدرحالآبشدنهستند...نميتوانيمازاينراهبرويم.

بهبه!...،غذايموردعالقهيمن!»سيل«هاخيليخوشمزهومقّوياند؛
البّتهبرايماخرسها...آنهارابهسختيميگيريم؛چونكهبدنشانليزاست؛

اّمامندرراهخانهبهشكارآنهاميروم.

سريعباش!عجلهكن!اينهاانسانهاهستند.قلبمنداردمحكمميزند.
منازآدميزادميترسم.بعضيازآنهاميخواهندمرابكشند.بنابراينبايد

راهديگريراامتحانكنيم.

آهان!سرسرهييخي!منعاشقسرسرهسواريدرسرازيريهاهستم.
يوهو!...چهكيفيدارد!...ازهمينراهميروم.

گلهايكاغذيبسازيم

1. يك تّكه سيم به اندازه ي 15 سانتي متر ببريد. تكه اي پنبه به يك سر آن 
بزنيد و كاغذ كاردستي را به دور آن بچسبانيد.

2. كاغذ ليمويـي رنگ را سه بار تا كنيد.
3. يك خط نيم دايره بر لبه ي كاغذ رسم كنيد. اطراف آن را بُبريد و كاغذ 

را باز كنيد.
4. حاال گلبرگ ها را دور سيم بپيچانيد. بعد نخ كتاني را دور پايه ي گل ببنديد.

5. شكل هاي برگ را از كاغذ سبزرنگ بُبريد. يك قطعه سيم هشت سانتي متري 
را بين دو برگ قرار دهيد و آن ها را به هم بچسبانيد.

6. سه يا چهار برگ سبز درست كنيد. سيم هاي برگ ها را دور ساقه ي رز بتابانيد.
7. سيم ساقه و برگ ها را با نوار باريكي از ورق سبز بپوشانيد. با چسب

             انتهاي كاغذ را محكم كنيد.

وسايلي كه بايد فراهم كنيم:
  يک برگه  كاغذ كاردستي سبزرنگ، سيم مفتول نرم، پنبه، نخ كتان، خودكار، قيچي و چسب  كاغذ كاردستي ليمويـي رنگ به اندازه ي 8×75 سانتي متر

حسين شاهوردي
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راهنمايي:
خرسهايقطبي

پنجانگشتوناخنهايتيز
دارند.

ردّپايمراپيداكن

ميتوانيدتشخيصدهيدجايپايخرسقطبيكداماست؟

آياميتوانيبهمنكمككنيتابه
ميتواني راه در برسم؟... قطبيام خانهي
خيليچيزهادربارهيزندگيمنبياموزي.هروقت
بهعالمتيرسيدي،امتحانكنكهآيادررسيدنبه
خانهبهمنكمكميكنديانه...اگرآنعالمتراهمرا

سّدميكرد،بايدراهديگريراامتحانكني!

انهامبرسان
مرابهخ

  خرس هاي قطبي 
يک جفت پلک اضافي 

دارند. اين پلک هاي 
اضافي به آن ها كمک 
مي كند در هواي سرد 
و نور شديد آفتاب به 

راحتي زندگي  كنند.

 پشم خرس هاي قطبي آن ها را 

در آب هاي پر از يخ گرم نگه مي دارد؛ 

مثل لباس غّواصي كه بدن غّواصان را 

گرم و خشک نگه مي دارد.
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ده سّكه بده
صد سّكه بگير

روزی بود، روزگاری بود. در زمان های 
تركمن  روستای  يك  در  چوپانی  قديم، 
زندگی می كرد. او با كار و زحمت و چراندن 

گله در صحرا، بيست سّكه برای روز مبادا جمع كرده بود.
از  يكی  ديدن  برای  گرفت  تصميم  چوپان  روز  يك 
خويشاوندان خود به روستايـی دور برود. او می ترسيد كه 
اگر آن بيست سّكه را با خودش ببرد، گير راهزن ها بيفتد. 
بنابراين تصميم گرفت نزد تاجری برود و آن سّكه ها را به 
رسم امانت به او بدهد. پس به حجره ی تاجر رفت و سّكه ها 

را به او سپرد. بعد با خيالی آسوده، به سفر رفت.
چند هفته بعد، وقتی چوپان به روستا برگشت، سراغ همان 
تاجر رفت تا بيست سّكه اش را پس بگيرد. تاجر كه مردی 
طّماع بود، زير همه چيز زد و داستان امانت گرفتن بيست 
سّكه را انكار كرد. او به چوپان گفت: »من نه تو را می شناسم 

و نه تو سّكه ای به من داده ای!«
چوپان كه نمی توانست هيچ كاری بكند، دست از پا درازتر، 
از حجره ی تاجر بيرون آمد. بعد در گوشه ای نشست و زانوی 
غم به بغل گرفت. پير زنی دانا كه چوپان را می شناخت، از 
آن جا می گذشت. وقتی او را ديد و ماجرا را شنيد، فكر بكری 
به خاطرش رسيد. بنابراين نقشه ای كشيد و آن را با چوپان 

درميان گذاشت.
فردای آن روز، پير زن با صندوقچه ای كه در دست داشت 
به سراغ تاجر رفت و گفت: »سه سال است كه شوهرم به 
سفر رفته و هنوز برنگشته. حاال من و پسرم می خواهيم پيش 
او برويم. در اين روستا كسی را امانت دارتر و امين تر از شما  
نمی شناسم. آمده ام صد سّكه طاليی را كه دارم، به رسم 

امانت به شما بسپارم.«
تاجر كه دوباره به طمع افتاده بود، گفت: »شما لطف داريد. 
همه ی مردم پول های خود را پيش من به امانت می گذارند. 
تا شما برويد و برگرديد، من از سّكه های شما مثل چشمانم 

محافظت خواهم كرد. خيالتان راحت باشد.«
پيرزن شروع كرد به يكی ـ يكی بيرون آوردِن سّكه ها از 

صندوقچه و شمردن آن ها.
ـ يك، دو، سه....

چشمان تاجر با ديدن سّكه های طال برقی از طمع زد. 
وسوسه ی تصاحب آن سّكه ها به جانش افتاده بود. پيرزن 
هنوز داشت سّكه ها را يكی ـ يكی از صندوقچه بيرون می آورد 

و می شمرد.
ـ هفت، هشت، نه....

باز  حجره  دِر  ناگهان  رسيد،  ده  عدد  به  پيرزن  وقتی 
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لبخند زد... چون به سّكه هايش رسيد و رفت، من هم لبخند 
می زنم؛ چون شوهرم برگشته؛ تو چرا لبخند نمی زنی؟«

تاجر گفت: »آدم طمع كار آخرش گريه می كند.«

شد و چوپان داخل آمد و گفت: »ای تاجر امين! آمده ام 
بيست سّكه ای را كه به امانت پيش شما گذاشته بودم، پس 

بگيرم!«
را  بدجوری چشمش  پيرزن  آن  سّكه ی  كه صد  تاجر 
گرفته بود و مرتّب در فكر تصاحب آن بود، ديد كه بايد 
حجره  گوشه ی  به  بنابراين  كند.  آبروداری  پيرزن  پيش 

اشاره كرد و گفت: »بيست سّكه ی تو، همان جايی 
است كه خودت گذاشته ای... صحيح و 

سالم! برو بردار. به سالمت!«
با خوشحالی سّكه هايش  چوپان 
به  كه  لبخندی  با  برداشت.  را 
لب داشت، تشّكر كرد و از حجره 

داشت  پيرزن  رفت.  بيرون 
هم چنان سّكه ها را می شمرد. 
حجره  وارد  پسری  ناگهان 
»مادربزرگ!  گفت:  و  شد 

برگشت.  سفر  از  پدربزرگ 
االن در خانه منتظر تو نشسته!«

پيرزن با خوشحالی ده سّكه اش 
را دوباره داخل صندوقچه ريخت 
و از جا بلند شد. بعد با لبخند 
گفت: »خدا را شكر كه شوهرم 

به  نيازی  ديگر  حاال  برگشته!... 
سفر نيست!«

تاجـر طّمـاع از شدت غّصـه، وارفت. 
زبانش بند آمد. لبخندی زوركی زد. پيرزن 
كه آماده شده بود تا برود، گفت: »چوپان 

دا
عي

س
كا 

ملي
ر: 

رگ
وي

ص
ت

31 مهر 1388 
شماره ي 1



دوست کتاب ها 
عروسک ها

يادگارها:
مادربزرگه  مخمل  هاپوكومار  زی زی گولو   نارنجی  دم دراز  عينكی ...  

اين شخصّيت ها مّدت های زيادی است كه خلق شده اند؛ يعنی مامان و بابايتان هم ممكن 
است بّچگی شان را با اين عروسك ها گذرانده باشند.... مرضّيه برومند قّصه ی اين شخصّيت ها 

را در فيلم و سريال هايش گفته است.
او هم نويسنده ي برنامه هاي تلويزيوني است، هم كارگردان، هم بازيگر. هم برای كودكان 

برنامه ساخته است و هم برای بزرگ ترها.

عروسک ساز
بّچه ها؛ آثاری مثل »مدرسه ی موش ها«، »خونه ی  برای  برنامه های عروسكی   كارگردان 

مادربزرگه« و »زی زی گولو«.
 كارگردان فيلم های »مربای شيرين«، »الو! الو من جوجوام!« و »شهر موش ها«.

 بازيگر فيلم های: »چند تار مو«،  »قطعه ی ناتمام«، »سيب سرخ حوا«، »الو الو من جوجوام!«، 
»پناهنده«، »ميهمان ناخوانده«، »تحفه ها« و »دايره ی مينا«.

 بازيگر سريال های: »نشانی«، »آرايشگاه زيبا«، »قّصه های تابه تا« و ....
 بازيگر تئاتر.

 كارگردان سريال های پربيننده ی تلويزيونی: »آرايشگاه زيبا«، »خودرو تهران يازده«، »هتل«، 
»كارآگاه شمسی و دستيارش مادام«، »ورثه ی آقای نيكبخت« و »كتاب فروشی ُهدُهد«.

روزهای دور:
مرضيه از كودكی عاشق كتاب و سينما بود. خيلی كتاب می خواند و از كتاب ها چيزهای مختلفی 

ياد می گرفت. با  ارزش بودِن فيلم ها و سريال هايش، به خاطر عالقه ای است كه به خواندن دارد.
مرضّيه اّولين بار وقتی كالس دّوم دبستان بود در تئاتر بازی كرد و برای خودش در مدرسه يك 

گروه نمايشي راه انداخت.

مرضيهبرومند
متولّد1330درتهران

كارشناسهنرهاینمايشی
كارگردانوبازيگر

رّدپايمراپيداكن

مـرابــهخــانــهامبـرســان جوابسرگرمي
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محاكمه ی بّچه خرس
 نويسنده: طاهره ايبد  تصويرگر: حميدرضا اكرم

  ناشر: مؤسسه ی فرهنگی منادی تربيت
فكر كنم اسم »دّب اكبر« و »دّب اصغر« را شنيده باشي . آن ها همان »صورت هاي 
فلكي« اطراف ستاره ي قطبي اند. در كتاب »محاكمه ي بّچه  خرس« براي آن ها مشكلي پيش 

مي آيد. »دّب اصغر« كاري مي كند كه خورشيد مجبور مي شود، او را مجازات كند.

مجموعه كتاب های علوم من
 تأليف: نيل اردلی  ترجمه: پوران دخت كيان پور راد

  ناشر: انتشارات مدرسه
می دانيد »هوای پنهان« چيست؟

می دانيد چه طور »درپوش جادويـی« بسازيد؟
مجموعه كتاب های »علوم من« شما را از طريق آزمايش هايش به جواب خيلی از 

و سؤال هايتان می رساند. من از اين مجموعه، كتاب های »جاذبه«، »هوا«، »صدا« 
»آهن ربا« را ديده ام.

قّصه های زی زی
 نويسنده: ليال خيّامی  تصويرگر: آالله ملكی

  ناشر: مؤسسه ی فرهنگی، هنری و انتشاراتی ضريح آفتاب
»زی زی« آدم فضايـی كوچكی است با چشم های قلمبه كه هر چند وقت يك بار به زمين 
می آيد. بار اّولی كه به زمين می آيد، سفينه اش در يك پارك می نشيند و زی زی در آن جا يك 

دوست پيدا می كند...
اين مجموعه ی چند جلدی اسم های مختلفی دارد. از روی اين اسم ها می توانيد حدس 
بزنيد كه »زی زی« و »لی لی« به چه جاهايـی می روند و چه چيزهايـی را تجربه می كنند. 
»زی زی و سّياره ی زمين«. »زی زی و خيابان«، »زی زی و اتوبوس«، »زی زی و شهر بازی«، 

»زی زی و مدرسه«، »زی زی و كيسه ی زباله«.

نيم وجبی
 نويسنده: محّمدرضا يوسفی  تصويرگر: نسيم خواجوی

  ناشر: مؤسسه ی فرهنگی منادی تربيت
يكی بود، يكی نبود. غير از خدا هيچ كس نبود... فقط موش ها آن جا بودند. يك پسر 
را  نيم وجبی  قّصه ی  نمی كنيد  باور  اگر  بود.  هفت وجبی  روزگاری  كه  بود  هم  نيم وجبی 

بخوانيد.

فّعاليّت های علمی درباره ی رياضی
 نويسنده: جانيس وان كليو  مترجم: زهرا جعفری

  ناشر: انتشارات مدرسه
كشف چيزهای تازه شما را خوشحال می كند؟... دوست داريد خودتان آزمايش كنيد و 
تجربه های جديد به دست آوريد؟... تا به حال اين سؤال ها برايتان به وجود آمده كه »چه گونه 
می توانم با انگشت هايم حساب كنم؟...«يا »دور سر من چه اندازه است؟...« يا »چه طوری 

گردن بند درست كنم؟«... »چرا تخم مرغ ها زير بدن مرغ نمی شكنند؟«
ياد می گيرم«  و  »بازی می كنم  كتاب های  با خواندن مجموعه  می توانيد 

جواب خيلی از سؤال هايتان را پيدا كنيد.

ميان  در  شب  آسمان  در  مردم  كهن  زمان هاي  از 
با  آن ها  ديده اند.  خيالي  اشكالي  ستارگان،  گروه هاي 
استفاده از خطوط، ستارگان اين گروه ها را به يكديگر 
متّصل كرده اند و شكل هايـي به نام صورت هاي فلكي 

تشكيل داده اند. 

تا حاال دّقت كرده ايد؟... وقتی جواب مسئله ای را خودمان 
از راه آزمايش كردن به دست می آوريم، بهتر ياد می گيريم. 
اگر كسی راه حل مسئله ای را به ما بگويد يا آن را در جايـی 

بخوانيم، موضوع زودتر فراموش می شود.

حتمًا می دانيد كره ی زمين يك نيروی كشش بسيار قوی
 دارد كه به وسيله ی آن همه چيز را نگه می دارد. اين نيرو

كه اسمش »جاذبه« است، آن قدر قوی است كه حّتی
چيزهای دور از زمين را به سمت آن می كشد.  در فضا

خبری از اين جاذبه نيست.

زهرا برازنده نژاد

شما فكر می كنيد آدم های فضايـی وجود دارند؟ منظورم 
اين است كه آيا در سّياره های ديگر هم آدم ها يا موجوداتی 
در حال زندگی هستند؟... ما آدم ها آن  قدر به اين موضوع 
اين  بررسی  برای  سفينه هايـی  كه  هستيم  عالقه مند 

موضوع ساخته ايم.
می توانيد اسم چند سّياره را بگوييد؟ تا شما فكر می كنيد 
من نام چند تا را می گويم: سّياره ی زمين، سّياره ی زهره، 

سّياره ی مريخ...

فكر می كنيد اگر آن قدر كوچك بوديد كه حّتی می توانستيد 
داخل خانه ی موش ها برويد، چه اّتفاقاتی برايتان می افتاد؟ 
اصاًل فكر می كنيد اين قدر كوچك بودن خوب است؟ به 
يك بار تجربه كردن می ارزد؟ اگر خيلی خيلی كوچك باشيم، 
زير پا له نمی شويم؟ يا كالغ ها ما را به جای غذا نمی خورند؟ 

آدم ياد كتاب »سفرهای گاليور« می افتد!
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   آب )يك ليوان(

• نصف قاشق چاي خوري زعفران ساییده را در یک استکان کوچک بریز.
• • تا نیمه ي استکان آب گرم بریز. یادت باشد آب نباید جوش باشد. حاال دِر استکان را با نعلبکي بپوشان.

• • • استکان زعفران را روي در کتري آب در حال جوش بگذار و پنج دقیقه صبر کن. حاال زعفران دم کشیده است.

مي داني چه طوري باید 
زعفران دم کشیده درست کني؟

طــرز تـهـّيــه:
                           1. نشاسته را در يك استكان

             آب سرد حل كن تا نرم و
                 يك دست شود.

را  شكر  و  آب  حل شده،  نشاسته ي   .2
كمك  با  و  بريز  كوچك  قابلمه ي  يك  در 

بزرگ ترها روي اجاق بگذار.
به  وقتي  بزن.  هم  آرام آرام  را  مايه   .3

جوش آمد، شعله ي اجاق را كم كن. 
4. زعفران، هل و گالب را اضافه كن.

5. وقتي مايه به سفتي فرني شد آن را از 
روي اجاق بردار.

6. قبل از سرد شدن، لرزانك را در ظرف 
مناسب و زيبا بريز. آن را با خالل پسته يا 

بادام تزيين كن.
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فقط در  ثانیه: يك كرم ابريشم در اين مّدت 46 بار 
به دور خودش می چرخد و 30 سانتی متر تار ابريشم می تند. 

از ابريشم برای توليد پارچه ی ابريشمی استفاده می شود.
فقط در  ثانیه: وقتی برای درمان دندان پوسيده تان 
پيش دندان پزشك می رويد، وسيله ی ظريف مّته  مانندی 

را به كار می برد كه سرعت چرخش آن بسيار زياد است. آيا 
می دانيد در هر دقيقه چند بار نوك اين وسيله می چرخد؟ 300 

هزار بار در هر 60 ثانيه!
فقط در  ثانیه: داركوب برای شكار 

درخت  تنه ی  پوست  زير  كه  حشراتی 
پنهان می شوند، از منقارش استفاده می كند. 

تنه ی  پوست  منقارش  با  داركوب 
حشرات  و  می شكافد  را  درخت 
هر  در  داركوب  می خورد.  را 
بار به تنه ی  دقيقه، 100 

درخت نوك می زند.

 يک دقيقه يا 60 ثانيه زمان كوتاهی به نظر می آيد؛ اّما اگر به اطرافمان
 نگاه كنيم، متوّجه می شويم كه در يک دقيقه اتّفاقات زيادی روی می دهد. 
مثالً گـاهی در يک مسـابقه ی فوتبـال، در  ثانيه ی آخـر، نتيجه ی بازی 

با يک گـل عوض می شود!
در اين صفحه، آموختنی ها و شگفتی های  ثانيه ای را با هم می خوانيم.

فقط در  ثانیه: مار زنگی يا همان »مار زنگوله دار« 
هنگام احساس خطر فلس های انتهای ُدمش را می لرزاند. با اين 
كار دمش مانند يك »دايره ی زنگی« صدا می دهد. دشمن مار، با 
شنيدن اين صدا می ترسد و عقب نشينی می كند. مار زنگی دمش 
را در هر دقيقه 6000 بار به حركت در می آورد. بنابراين، ما 

آن را به صورت لرزش سريع ُدم مشاهده می كنيم.
فقط در  ثانیه: سنجاقك بال هايش را 3000 بار در 
دقيقه حركت می دهد. بال زدن سريع سنجاقك باعث می شود 

تا ما حركت بال ها را نبينيم، انگار كه اصالً  بالی وجود ندارد!
فقط در  ثانیه: »مرغ مگس خوار« كوچك ترين پرنده ی 

جهان است. اين پرنده شهد گل ها را می خورد. مرغ 
در  »چرخ بال«  يك  مانند  می تواند  مگس خوار 

آسمان بی حركت بايستد و درجا بال بزند. اين 
پرنده حّتی می تواند به طرف عقب هم حركت 

كند. مرغ مگس خوار در هر دقيقه بال هايش 
را 4800 بار تكان می دهد. 

مجيد عميق


