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نوشته ي فريد بهنوا
تصويرگر: علي محّمدي

به مناسبت عيد غديرخم

من تخِت چوبي پيامبرم ... اّما امشب از پيامبر دورم. امشب مرد 
ديگري اين جا دراز كشيده است كه »علي« نام دارد.

امشب همان شب تاريك و بي مهتاب است كه قاتالن منتظرش 
و  تيز  تاريك،  اين شِب  براي  بلنِد عربي،  يازده شمشير  بودند. 
آب ديده شده است. به دستور رهبران كفر، اين شمشيرها بايد با 
خون پيامبر سرخ شود... اّما علي از پيامبر اجازه خواسته تا بر تخت 

او بخوابد.
ـ اي رسول خدا... قريش چند دزد صحرايـي را به كشتن تو 
دعوت كرده اند... من امشب بر تخت تو مي خوابم... ما شتر را با 
بستن پشم و پارچه  بر پاهايش بي صدا و بي رّد پا كرده ايم... شتري 
سر به راه كه تاكنون سواري را بر زمين نزده و به بي راه نرفته 

است... واي بر مّكه كه خورشيد فردا را بي محّمد مي بيند.
قاتالن اكنون با صورت هاي پوشيده، به سوراخ نورگير سقف 
رسيده اند. علي روانداز نازكي روي سر كشيده است؛ اّما صداي 

پچ پچ آن ها را مي شنود.
مخصوصي  خارهاي  با  را  نورگير  سوراخ  شب ها  مّكه  مردم 
مي پوشانند. اين خارها جانوران و حشرات را از دريچه  دور مي كند. 

علي برق شمشيرها را از البه الي خارها مي بيند. 
ـ گوش كنيد... بايد هر يازده شمشير را باال ببريم و با هم فرود 

آوريم... خون محّمد بايد به دست هر يازده  نفر ريخته شود... آن 
وقت است كه به همه ي ما، گناه و طالي يكساني مي رسد.

سردسته ي قاتالن، بوته ي خار را برمي دارد. يازده مرد از نورگير 
پايين مي آيند. علي بي حركت است و آرام نفس مي كشد. 

ـ صبر كنيد... اّول روانداز را كنار بزنيد... بايد مطمئن شويم كه 
او محّمد است.

ـ اين كه علي است... پسر ابوطالب... چه طور با پاي خود اين جا 
آمده است؟

ـ مرگ آمد و بوته ي خار را از نورگير برداشت... اّما محّمد را 
نجات داده اند. 

علي از جا برمي خيزد. به قاتالن و كوزه ي آبي كه در كنار من است 
نگاه مي كند.

ـ اگر خدا نخواهد، شما نمي توانيد اين كوزه ي آب را بر زمين 
بيندازيد.

ـ چند نفر از قاتالن، شمشيرها را دوباره باال مي برند. سردسته ي 
آن ها فرياد مي زند: »كنار برويد... مانند سگ هار براي هر كس 
دندان تيز مي كنيد؟... ما براي قتل محّمد آمده ايم. اگر علي را 
بكشيم، چه كسي به ما پاداش خواهد داد؟... بياييد برويم. قبل از 

طلوع او را پيدا خواهيم كرد.

تخت
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بيش تر مردم مدينه، مسلمان شده اند. اكنون پيامبر در سايه ي 
من نشسته است و براي مردم سخن مي گويد.

ـ اي مردم مدينه... مسلمانان مّكه ميهمان شمايند. بت پرستان 
مّكه، ما را از شهرمان راندند. پدر از پسر جدا شد و برادر از برادر... 
يكي در مّكه ماند و يكي به مدينه آمد. كافران هرچه را داشتيم از 
خانه هايمان بردند؛ حّتي چرخ نخ ريسي پيرزنان را... اّما مردم مدينه 
ما را ميهمان خود كردند. امروز تنورهاي مدينه براي همه ي ما 
گرم مي شود. هر كس دو پيراهن دارد، يكي را به مهاجري از مّكه 

مي دهد.
پيامبر اين سخنان را گفت. آن گاه سرش را باال گرفت و به من 

نگاه كرد.
ـ به اين سايبان حصيري نگاه كنيد. برادر براي برادر مانند سايبان 
است. برادر به برادر مهر و حمايت مي دهد. امروز هر مسلمان از 

ميان مردم براي خود برادري انتخاب كند.

كارواِن خسته، زير آفتاب داغ، پشت سر ما مي آيد. من كوزه اي 
آب در جهاز شتر مرد ساربانم.

ساربان دست دراز مي كند تا مرا باز كند و كمي آب بنوشد. ما 
به اندازه ي دو فرياد از كاروان جلوتريم. ناگهان سواري از پشت 
مي رسد و ساربان را صدا مي زند. ساربان بي آن كه لب هايش را به 

آب برساند، مرا در غالف كوزه مي گذارد.
و  بروم  بايد  است.  ايستاده  كاروان  برگرد...  ساربان...  اي  ـ 

پيشاهنگ ها را نيز برگردانم.
ـ آن ها به اندازه ي پانزده فرياد از ما جلوترند... چه شده؟... آيا كسي 

مرده... يا دست و پاي شتري 
شكسته؟

ـ به ما ندا داده اند كه برگرديم... پيامبر خواسته است همه جمع 
شويم تا صداي او را بشنويم.

ساربان افسار شتر را مي كشد و دور مي زند. آب در شكم من 
تكان مي خورد. وقتي به اندازه ي دو فرياد به عقب برمي گرديم، 
كاروان را با بارهاي بر زمين گذاشته و شترهاي خوابيده مي بينيم. 

پس ساربان فكر مي كند كه اّول آب بخورد يا طبل را بردارد.
مرد ديگري مي گويد: »پيامبر خواسته اند تا در انتظار آن ها كه 

نرسيده اند، بمانيم.«
ساربان پير طبل را برمي دارد و بر آن مي زند. اين پيامي براي دورافتادگان 

است: »ما در غدير بار به زمين گذاشته ايم. زودتر خود را برسانيد.«
ساربان پير به ياد نمي آورد كه كارواني در اين محل مانده باشد. پس 
سخت در فكر فرو مي رود و كوزه ي كوچك آبش را فراموش مي كند.

وقتي همه از راه مي رسند، پيامبر بر روي بلندي كوچكي ديده 
مي شود. باد موهاي پيامبر را به بازي گرفته است.

ـ اي مردم... هر كه پيش رفته بود برگشت و هر كه مانده بود به 
ما رسيد. اكنون علي به كنار من بيايد.

پيامبر دست علي را مي گيرد و به باالي سر مي برد. آستين علي 
پايين مي افتد و سفيدي آرنجش ديده مي شود.

ـ هر كه من موالي اويم، علي پسر ابوطالب نيز موالي 
اوست... خداوندا دوستانش را دوست بدار و با دشمنانش 

دشمني كن.
ساربان پير چنان خوشحال است كه باز هم تشنگي را 

فراموش مي كند.

سايبان حصيري

كوزه ي آب

مردم دست ها را 
به طرف يكديگر دراز

 مي كنند.
ـ كسي طناب چاه 

را در چاه نمي اندازد... 
و هيچ كس به برادر خود 

خيانت نمي كند. 
پيامبر با زبان چنين مي گويد

 و با چشم به دنبال علي مي گردد.
 همه فرياد مي زنند كه

 رسول خدا علي 
را برادر خود كرد.
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شهرام شفيعي

يک روز که با زن عمو توی آشپزخانه بوديم، پادشاِه بی تربيت ها دستور داد من به 
کالس نّقاشی بروم. می دانيد چرا؟... عّلتش اين بود که آن روز، ناهار فقط ُگل کلِم 
آب پز داشتيم و پادشاه خيلی دلخور بود. پادشاه هر وقت گرسنه و عصبانی است، 

به يک بّچه دستور می دهد که برود يک چيزی ياد بگيرد.
برعکِس اين، آن وقت هايـی است که يک بشقاب بزرگ سيب زمينی سرخ کرده 
با سِس فلفل، جلو پادشاه باشد... آن وقت او درباره ی هر بّچه ای که دور و برش 
رفته...  مرحومم  پدر  به  چه قدر  پسره  اين  ابروی  و  »چشم  می گويد:  باشد، 

می بينيد؟!«
ـ چه ربطی دارد؟!... اين نوه ی آقای لوله کش است که االن دارد لوله های حّمام 

را تعمير می کند!
ـ عيبی ندارد... بدو برو توی حيات خلوت، دنبال اردک ها کن پسرم!

خالصه، آن روز ملکه بشقاب ُگل کلِم پخته را جلو پادشاه گذاشت. من احساسات پادشاه را کاماًل درک می کنم... 
کلم پخته آن قدر بخار دارد که آدم را ياد مغازه ی خشک شويی می اندازد. مّزه اش هم مثل دستکش کاموايـِی خيسی 
است که بخواهی با دندان از دستت درش بياوری... بنابراين، پادشاه گرسنه، حسابی ناراحت شد. بعد گفت: »گوش 
کن زن... اين سوسک خش خشو بايد برود نّقاشی ياد بگيرد... يک کالس نّقاشی درست 

و حسابی.«
منظور عموجان از »سوسک خش خشو« من بودم. سوسک های ديگر، خش خش 

می کنند؛ اّما به کالس نّقاشی نمی روند.
داد:  جواب  و  کرد  پاک  ُگل ُگلی اش  پيش بند  با  را  پيشانی اش  عرق  ملکه، 

»ناهارت را بخور پيرمرد... اين غذا برای استخوان هايت خيلی خوب است.«
پادشاه گفت: »حتمًا توّقع داری که االن تشّکر کنم!... من غذايـی می خواهم 

که برای شکمم خوب باشد نه برای استخوان هايم.«
ـ بخور... عوضش شب برايت سوپ پياز درست می کنم.

ـ سوپ پياز؟... حاضرم با آب استخر خفه شوم؛ اّما با سوپ پياز سرکار عالی، 
نه!

ملکه از آن زن های چاق، باتجربه و صبور 
است. صبر يعنی اين که بدانيم برای کندِن 

توی  ساعت  چند  را  آن  قباًل  بايد  مرغ  پرهای 
اين که  يعنی  هم  تجربه  بيندازيم.  آب جوش 
بتوانيم هرشب به يک نفر پادشاِه بی تربيت 

سوپ پياز بدهيم.
کلمت را ـ بيا بگير پيرمرد... گل 

چرا  بگو  حاال  بخور...  گرم  نان  با   
اين قدر عصبانی هستی.
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ـ توی اين کاخ هيچ کس با هيچ هنری آشنا نيست... زن و بّچه ی پادشاه های کشورهای ديگر، 
هر کدام يک هنری داشته اند... خود تو به عنواِن ملکه ی اين کاخ، چه هنری داری؟... آشنايـی ات 
با موسيقی در اين اندازه است که يک بار به خاطر کمردرد، به پيانو تکيه داده ای!... وضع بقّيه 

هم بهتر از ملکه ی بزرگ ما نيست... مثاًل همين بّچه....
به  نزديک  کرد،  دراز  سبزی خوردن  سبد  طرف  به  را  دستش  رسيد،  اين جا  به  پادشاه  وقتی 
نيم کيلو سبزی خوردن را برداشت و يک جا توی دهانش گذاشت. بعد با دهان پر از سبزی، 
به حرف هايش ادامه داد. منظره ی جالبی نبود. انگار من و ملکه داشتيم به جنگل 

سرسبزی نگاه می کرديم که توفان نابودش می کرد.
نّقاشی  باشد؟... می دانی هنر  نبايد يک ذّره ذوق هنری داشته  بّچه  اين  ـ چرا 

چه قدر برای مغز مفيد است؟... تازه، بازديدکننده های کاخ به خاطر نّقاشی های 
خوب، انعام می دهند.

ـ می توانيم با پولش هفته ای يک بار خوراک مغز گوسفند بخوريم!
آب  دهانش  و  کرد  نگاه  من  به  پادشاه  زد،  را  حرف  اين  ملکه  وقتی 

افتاد.
من يک ليوان آب خوردم و گفتم: »می خواهم بروم... مادرم گفته بروم 

برايش آدامس با طعم سيب بخرم.«
پادشاه گفت: »پسرم... اصاًل خودت را ناراحت نکن... من هم اگر پدر و مادری 

مثل پدر و مادر تو داشتم، همين قدر خنگ و ابله بار می آمدم....«
ملکه دِر قابلمه را بست و عرق پيشانی اش را با پيش بند ُگل ُگلی اش پاک کرد.

کره سرخ  توی  را  کلم ها  از  برايت يک خرده  پيرمرد؟... می خواهی  ـ چی شده 
کنم؟

بکشد،  نّقاشی  باشد  بلد  بّچه  اين  اگر  اّما من می گويم  بکن...  را  کار  اين  حتمًا  ـ 
می تواند از بازديدکننده های کاخ پول بگيرد.

من گفتم: »چه پولی؟... بازديدکننده ها بابت چارپايه هم به زور پول می دهند. نشستن روی 
چارپايه خستگی را درمی آورد. ولی پول خرج نکردن، خستگی را بيش تر درمی آورد.«

ـ حرف های بسيار سطح بااليـی است... البّته برای يک بّچه ی خنگ!... هر آدمی بايد به خاطر 
کيف کردن از ديدِن يک چيز زيبا پول بدهد... خود من هروقت سبيل هايم را با قيچی مرّتب 
می کنم، بابتش از بازديدکننده ها پول می گيرم... تو بايد پشت ميز اتاق جنگ بنشينی و نّقاشی 

بکشی. هر کس تشويقت کرد، بايد يک اسکناس نو بگذارد روی ميز.
ملکه هنّ و هنّ کنان آمد و پشت ميز نشست. بعد به من گفت: »بدو برو يکی از نّقاشی هايت 

را بياور.«
من همين کار را کردم. پادشاه نّقاشی را گرفت و گفت: »نگاه کن... اين را ديروز کشيد... 
بار  دو  داد؟...  انعام  بابتش  چه قدر  می دانی  دادم.  نشانش  ايتاليايـی  بازديدکننده ی  يک  به 
توی دستمالش فين کرد!... بعد هم مثل بوقلمون تند تند يک چيزهايـی گفت و رفت دنبال 

کارش.«
ملکه، ُگل کلم آب پز را با چنگال برداشت و آرام به طرف دهان کوچکش برد. اين کاِر ملکه 

بدون شک يک روز پادشاه را می ُکشد.
ـ ببينم... اين که بد نيست... به نظر پادشاه، اين نّقاشی قشنگ نيست؟

ـ قشنگ؟!... انگار با کاغذ، دور دهاِن بّچه ای را که آبگوشت خورده، پاک کرده اند... اّما به 
ميدستور من اهالی اين کاخ بايد با لطافت هنر آشنا شوند.

ظي
ا ع

ند
ر: 

رگ
وي

ص
ت

5 آذر 1388 
شماره ي 3



ملکه با مهربانی دستی به سر من کشيد و به پادشاه گفت: »همه ی 
بی استعداد  پاک  اين پسر  به استعداد مربوط می شود.  اين چيزها 
است... البّته در نّقاشی... بايد کمی بهش فرصت بدهی... زمان که 
بگذرد می فهميم در چه چيزهای ديگری استعداد ندارد... عزيزم 

برو برای مادرت آدامس سيب بخر....«
بايد زير  با استعداد است. فقط  پادشاه گفت: »اّتفاقًا خيلی هم 

دسِت آدمی مثل من باشد تا کمی لطافت روح پيدا کند. يعنی ذوقش 
سرحال بيايد. فکر نمی کنم آن قدر خنگ باشد که مجبور شوم کتکش 

بزنم.«
به نظر من ملکه راست می گويد. هر کسی توی يک کاری استعداد دارد. مثاًل خود ملکه يک 

آشپز مادرزاد است. وقتی يک اردک روی چمن ها راه می رود، ملکه می تواند بفهمد آن اردک با 
هويج سرخ کرده خوش مّزه تر می شود يا کدوی حلقه  شده....

به هر حال، بعد از ناهار، من و پادشاه سوار موتور سيکلت شديم و راه افتاديم. اين موتور 
را خود پادشاه با ترکيب يک دوچرخه و يک ماشين چمن زنی اختراع کرده... طبق معمول، بعد 
کرد  صدايـی  يعنی  شد.  خاموش  موتور  رفتيم،  راه  سانتی متر  هفت  اين که  از 
پادشاه گفت: »انگار گوسفند  تاپ تاپ روی زمين ريخت.  پيچ های سياهش  و 

اختراع کرده ام... فضوالت سياهش را هرجا که بخواهد، می ريزد!«
کالس نّقاشی درست آن طرف جزيره بود. اگر به موقع می رسيديم، من در کالس 
ثبت نام می کردم و اّولين درس را هم می گرفتم. آن وقت می توانستم هفته ی 
آينده از بازديدکننده های سوئدی که پول دار بودند، انعام بگيرم. پادشاه برايم 
کردم سوئدی ها  فکر  دارند. من  روح  لطافت  خيلی  که سوئدی ها  داد  توضيح 
هم  سوئدی ها  توی  بابا!  »نه  گفت:  پادشاه  اّما  هستند؛  دنيا  مردم  بهترين 
پاره پوره  کسانی پيدا می شوند که به آدم اسکناس های 

می دهند.«
اّولش قضّيه برايم زياد مهم نبود؛ اّما حاال ديگر خيلی 
دوست داشتم که معّلم نّقاشی را ببينم. بّچه ها می گفتند 

خانم معّلم خيلی مهربان است و صدايـی مثل  صدای 
تا چيز  دو  او  درباره ی  بّچه ها  دارد.  بال فرشته ها 

کتاب  نّقاشی های  اين که  يکی  گفتند.  هم  ديگر 
»کدوی اسرار آميز را« خود خود او کشيده... دّوم اين که به 
روز،  آن  بنابراين،  می دهد...  مّجانی  کلوچه ی  بّچه ها  همه ی 
نمی دانم  البّته  بود؛  نّقاشی  معّلم  ديدن  من  آرزوی  مهم ترين 

به خاطر کلوچه بود يا نّقاشی های کتاب کدوی اسرارآميز يا صدای 
بال فرشته ها....

همين االن برايتان گفتم که موتور پادشاه هميشه خراب است. به خاطر 
همين ملکه می گويد: »خوش حالم که موتور پادشاه کار نمی کند. چون زير 

گرفتِن عابرها با ماشين چمن زنی دو سال زندان دارد!«
ـ چرا وايستادی پسر؟... امروز آخرين مهلت ثبت نام 
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است... بايد خودمان را برسانيم... بدو... خيال کن سگ دنبالت کرده.
پادشاهان تاريخ، معمواًل با اتوبوس رفت وآمد نمی کرده اند. به خاطر همين نزديک 
اّولين  تا  مجبور شديم  عمو جان  و  من  ندارد.  وجود  اتوبوسی  ايستگاه  هيچ  ما  کاِخ 

ايستگاه بدويم. من گفتم: »خب پادشاه... حاال بايد سوار کدام خط بشويم؟«
گفت:  بعد  گشت.  را  جوراب هايش  و  جيب ها  دقيقه  ده  حدود  پادشاه 

»نشانی لعنتی را گم کرده ام.«
ـ حاال بايد سوار کدام اتوبوس بشويم؟

ـ معلوم است... هر کدام که کولر داشته باشد... اجازه می دهم که تو 
کنار پنجره بنشينی؛ چون يک نّقاش بايد خوب به دنيای اطرافش نگاه کند تا 

لطافت روحش تقويت شود.
پنجره  کنار  خودم  بگذار  شو،  پا  کن...  »ولش  گفت:  پادشاه  نشستيم،  وقتی 

بنشينم.«
من فکر می کنم آدم ها دو دسته اند: آن ها که از پنجره ی ماشين به بيرون تف می کنند و آن ها که 

تف نمی کنند. پادشاه حدوِد پنجاه سال در تف کردن از پنجره ی اتوبوس تجربه دارد.
گفتم: »پس لطافت روح من چی می شود؟«

پادشاه گفت: »بعد از اين که پياده شديم!«
باالخره اتوبوس راه افتاد. پادشاه تقريبًا هر پانصد متر يک بار تف کرد. بعد خوابش برد 

و خّر و پفش به هوا رفت. من داشتم زير بدن سنگينش له می شدم. توی خواب خودش را خاراند. 
کمی هم توی خواب درباره ی ُگل کلم و خوراک مغز حرف زد.

حدود نيم ساعت بعد، در يک محّله ی خلوت با خانه های سفيد و بزرگ پياده شديم. ساختمان های 
بزرگ آن محّله، از سفيدی و تميزی، مثل قالب های پنير بودند.

من گفتم: »پادشاه... حدود سه تا ايستگاه تف نکردی، چون خواب 
بودی.«

پادشاه گفت: »االن به دست شويی احتياج دارم... اين جا کجاست؟«
بعد يک هو زنگ خانه ای را زد و گفت: »معذرت می خواهم آقا... بنده می توانم 

دو دقيقه وقت شريف شما را بگيرم؟«
ـ برای چه کاری دوست عزيز؟

ـ می خواهم برای استفاده از دست شويی در خدمتتان باشم. بعدش اين پسر را می برم کالس 
نّقاشی.

ـ ...؟!... اشکالی ندارد!
ـ شما عادت نداريد جيِب مهمان هايتان را بزنيد؟

ـ چرا... عادت داريم! تشريف ببريد پول هايتان را بگذاريد خانه و برگرديد.
پادشاه کمی به دکمه ی زنگ و کمی به من نگاه 

کرد. بعد گفت: »می بينی؟... اين روزها مردم 
ظرفّيت ندارند که آدم باهاشان يک خرده 
خانه ی  يک  دِر  برويم  بزند.  حرف  مؤّدبانه 

ديگر را بزنيم.«
آن طرف  و  اين طرف  از يک ساعت  بعد 
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رفتن، پيرزنی اجازه داد که من و پادشاه داخل خانه اش 
توی  را  آن  وقتی  داشت.  سمعک  بيچاره  پيرزِن  برويم. 

گوشش گذاشت، تازه متوّجه شد که پادشاه نّقاش ساختمان نيست.
پادشاه گفت: »شما توی اين خانه تنها زندگی می کنيد؟«

پيرزن گفت: »نه... من يک طوطی هم دارم که حرف می زند.«
پادشاه گفت: »درست است که طوطی شما حرف می زند... ولی اگر شما بيفتيد بميريد، 
نيست  حاضر  که کسی  داريد  نوه ی زشت  يک  اگر  بزند...  تلفن  جايـی  به  نمی تواند 
شوهرش بشود، بهتر است با او زندگی کنيد... من شک ندارم که شما چند تا نوه ی 

زشت داريد.«
پيرزن با شنيدن اين حرف ها، کمی لرزيد و روی نزديک ترين مبل نشست. پادشاه 

به طرف دست شويـی رفت. روی در دست شويـی جای دو شکستگی ديده می شد.
ـ خانم عزيز... اين شکستگی ها کار طوطی نيست. فکر کنم شما يک اسِب گردن 

ُکُلفت هم اين جا داريد... بهش بگوييد با پاهای عقبی اش در را باز نکند.
طوطی گفت: »شما يک اسب گردن ُکُلفت اين جا داريد!«

پيرزن باز لرزيد و گفت: »من به اين طوطی حرف های زشت ياد نمی دهم.«
وقتی می خواستيم با پيرزن خداحافظی کنيم، پادشاه گفت: »واقعًا نمی دانم 

با چه زبانی از شما تشّکر کنم. اين جا خيلی به من خوش گذشت.«
پيرزن لبخندی زد و گفت: »تشّکر الزم نيست... راستی، شما ناهار پيش 

من نمی مانيد؟«
پادشاه يکی از مبل ها را با دست امتحان کرد و گفت: »اين جا، جای راحت 
و ساکتی است. البّته من غذای طوطی نمی خورم... دندان هايم هم مثل 

شما مصنوعی نيست.« 
پادشاه  بود،  ماکارونی  که  روز  آن  دّوِم  ناهار  از  بعد  لرزيد.  دوباره  پيرزن 

اين  بنده  من...  بشقاب  توی  بود  افتاده  اين سمعِک شما  فقط  بود.  خوبی  »غذای  گفت: 
سوسک خش خشو  را آورده ام تا کمی با لطافت روح آشنا بشود.«

پيرزن برای آخرين بار لرزيد.
بعد از خداحافظی، پرسان پرسان رفتيم تا به يک خياباِن پهن رسيديم. جلو يک ورزشگاه بزرگ، 
عّده ای توی صف ايستاده بودند. پادشاه گفت: »اين جا صف استخر است. اداره ی بازنشستگی به 

ببينيم  بيا  داده...  مّجانی  استخِر  کارت  من يک 
کارتشان به درد می خورد يا نه!«

معّلم  خانم  به  اگر  »عموجان  گفتم:  من 
نرسيم چی؟... اآلن خيلی دير شده... مگر 

نگفتيد هنر مهم است؟«
پادشاه گوشم را گرفت و گفت: 
آوردن  گير  هنر،  »بزرگ ترين 

چيزهای مّجانی است.«
ايستاديم.  صف  توی  نيم ساعت 

پادشاه برای چند نفر توضيح داد که 
استخِر مّجانی برای درد مفاصل خيلی 
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بليت،  فروِش  گيشه ی  است.  خوب 
کارِت پادشاه را قبول کرد؛ ولی ما هيچ 

پادشاه  کدام »مايو« و »حوله« نداشتيم. 
بی تربيت ها گفت: »وقتی اين کارت را به ما می دهند، 
همراهمان  حوله  و  مايو  يک  هميشه  که  بگويند  بايد 

داشته باشيم.«
با شنيدن اين حرف، همه ی آدم هايـی که زير دوش ها 
که يک  اين است  بدترين چيز  ما خنديدند.  به  بودند، 
به خاطر همين خنده ها،  بخندد.  به شما  زير دوش  نفر 
استخر  اين  آب  که  فرياد  و  داد  به  کرد  شروع  پادشاه 

کثيف است!
ـ اسم اين مرداِب بوگندو را گذاشته ايد استخر؟... اگر 
اين بّچه تويش در حال غرق شدن باشد، اّول بايد آبش 
را عوض کنند تا من بروم نجاتش بدهم. من از رنِگ اين 
اگر کسی تويش شنا کند، مثل کدوی  آب می فهمم که 

قلمی، پر از لّکه های سفيد می شود.
ديگر هيچ کس حاضر نشد توی استخر برود و استخر تعطيل شد. پادشاه بی تربيت ها، بعد از داد و 
هوارهايش، کمی هم درباره ی خاصّيت کدو و لّکه های سفيدش توضيح داد. حّتی گفت: که بهترين کدو آن 

است که در دنبه سرخش کنند و داغ داغ بخورند. در اين بين اگر زبان آدم بسوزد، ارزشش را دارد. 
يک نفر گفت: »می روم برای شام کدو بخرم.«

وقتی همه رفتند خانه، پادشاه گفت: »از بس داد زدم، گلويم خشک شد.«... آن وقت خم شد و 
چند کِف دست از آب استخر خورد.

بعد از دو ساعت سرگردانی در کوچه پس کوچه های شهر و پرسيدن نشانی از اين و آن، باالخره 
خانه ی خانم معّلم را پيدا کرديم. پادشاه دکمه ی زنگ را فشار داد و گفت: »من پادشاه بی تربيت ها 

هستم. نوه ی برادرم را آورده ام تا نّقاشی ياد بگيرد.«
صدای پيرمردی که هی سرفه می کرد، گفت: »خانم معّلم از اين جا رفته. اجاره ی اين خانه برايش 
بّچه ها کلوچه  به  باز  بتواند  .... شايد برای اين که  گران بود. رفت يک خانه ی ارزان تر پيدا کند 

بدهد... صبر کنيد چند تا از آخرين کلوچه هايش را برايتان بفرستم.«
پيرمرد کلوچه ها را با سبدی که به طناب بسته بود پايين فرستاد. پادشاه بعد از اين که يک دل سير 

کلوچه خورد به من گفت: »چه قدر دماغ و چانه ات به پدر مرحومم رفته! بيا يک بوس بده به عمو!«
حاال ديگر شب شده بود. پادشاه دور دهانش را پاک کرد گفت: »اين هنر نّقاشی هم کار نان و 

همان  از  بايد  نيست.  آب داری 
بياوری.  در  پول  چارپايه ات 
نمی خوَرد؛  درد  به  روح  لطافت 
گران  روزها  اين  کلوچه  چون 

شده!«
فرشته خانم  هيچ وقت  من 
کلوچه ها را نديدم. اّما از آن روز 
يک  ُلپ های  مثل  روحم  بعد،  به 

نوزاد نازنازي، لطيف شده!

جواب سرگرمي گربه ی سفید کوچک



آثار  معروف ترين  از  مصر  اهرام 
اين  مي آيند.  حساب  به  دنيا  باستاني 
هفت گانه ي  »عجايب  جزو  مجموعه 
سال،  هزاران  از  پس  و  است  جهان« 

هنوز باقي مانده است.
هر سال صدها هزار نفر از اهرام مصر 

بازديد مي كنند. 
بعضي از بازديدكنندگان دوست 
دارند از اهرام عظيم باال بروند؛ 
ولي سوت نگهبان ها مي گويد كه 

اين كار ممنوع است! 

اهرام
»هرم« سنگي  تعدادي  مصر،  اهرام 
جسد  نگه داري  براي  كه  بزرگ اند 

پادشاهان مصر ساخته مي شده اند.
هرم يك شكل هندسي جالب است. 
اگر دوست داريد بدانيد هرم چه شكلي 
است، همين اآلن در دفترتان يك هرم 
بكشيد: اّول يك مربّع رسم كنيد. بعد 
يك نقطه در خارج مربّعتان مشّخص 
كنيد. حاال چهار گوشه ي مربّع بايد با 

چهار خط به نقطه وصل شود. 
به  مصر  هرم هاي  از  بعضي  ارتفاع 
146متر مي رسد. اين ارتفاع را با طول 
قد انسان مقايسه كنيد. گفتيم كه اهرام 
ساخته  مصر  پادشاهان  قبر  به عنوان 

قبرهاي  چه  مي شده اند. 
حدود  تا  بزرگي!... 
4000 سال بعد از 
ساخت اهرام، هيچ 
ساختماني بلندتر از 
آن ها وجود نداشت.

سعيد كفايتي
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فرعون
»فرعون« به معني بزرگ است. به 
مي گفته اند.  فرعون  مصر  پادشاهان 
اندازه ي  به  دنيا  در  كشوري  هيچ 
است.  نديده  پادشاه  خود  به  مصر، 
پادشاه هاي  خدمت  در  زيادي  افراد 
مصر بوده اند. ده ها هزار برده مجبور 
به انجام دادن كارهاي سخت بودند 
تا پادشاه و اطرافيانش زندگي راحتي 
و  طال  به  فرعون ها  باشند.  داشته 
زيورآالت عالقه داشتند. آن ها گردن، 
جواهرات  با  را  خود  بازوي  و  ُمچ 
نفر   20 فقط  مي آراستند.  مختلف 
وظيفه داشتند كه به آرايش ظاهري 

يك »فرعون« رسيدگي كنند!

ساخت اهرام
سؤال مهّم اين است كه »بردگان« 
خالي  دست  با  مي توانستند  چه طور 
قطعه  زمان،  آن  ساده ي  ابزارهاي  و 
 سنگ هاي بزرگ را جابه جا كنند. اين 
معّما، ذهن دانشمندان را به خود 
بردگان،  است.  كرده  مشغول 

سنگ ها را از فاصله ي هزار كيلومتري 
به آن محل مي آورده اند. اين كار، به 
است.  عجيب  اهرام  ساخت  اندازه ي 
ارتفاع  تا  بايد  غول پيكر،  سنگ هاي 
150متري باال مي رفتند. در مّدت 20 
سال، يك صد هزار برده مشغول به كار 
بوده اند تا يك  هرم ساخته شود. وزن 
متوّسط  به طور  سنگ ها  از  كدام  هر 
البّته در  2500 كيلوگرم بوده است. 
هرم ها، سنگ هايـي به وزن 500 هزار 

كيلو هم وجود دارد!
سطح بيروني اهرام صاف و صيقلي 
بوده است. اهرام نه تنها در اثر تابش 
هم  ماه  نور  با  حّتي  بلكه  خورشيد، 
نشان  اين  مي درخشيده اند.  خوبي  به 
مي دهد كه براي صيقلي كردن سنگ ها 

هم كار زيادي انجام گرفته است.

داخل هرم
و  بوده  اسرارآميز  هميشه  اهرام 
هستند. مهندسان سنگ ها را روي هم 
چيده اند و به شكل هرم درآورده اند؛ در 

هر هرم راهرويـي وجود دارد كه 
به محّل قبر فرعون مي رسد. 

حدود 90 سال پيش، با استفاده از همين 
فرعون ها  از  يكي  موميايـي  راهروها، 
بيرون آورده شد. با اين كشف، مردم 
مصر  تاريخ  به  قبل  از  بيش تر  دنيا 
عالقه مند شدند... البّته همين راهروها 
به دزدها اجازه دادند كه اشياي قيمتِي 

مقبره ها را به سرقت ببرند!
خوب است بدانيد در داخل هرم و 
در كنار قبر پادشاه، براي روح او يك 

دست شويـي هم مي ساختند!
فرعون ها و پيامبران الهي

قرآن در چند آيه به ماجراي حضرت 
موسي و فرعون اشاره كرده است. 

با  نيز  )ع(  يوسف  حضرت 
يكي از فرعون ها هم عصر 
فرعون  نام  است.  بوده 
را  موسي  حضرت  زمان 

»رامسس اّول« گفته  اند.
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ديگر  که  ديده ايم  خيابان ها  در  را  آن ها  آن قدر 
حضورشان را فراموش کرده ايم!

پدرم مي گويد: »فقط کافي است سري به پارک ها بزنيم. 
هنوز هم مي شود آن ها را ديد.«

بله ... منظورم همان همسايه ها هستند: جانوران شهري! 
همان ها که گاهي فراموششان مي کنيم. راستي نکند کالغ ها 
با ما قهر کنند؛ چون گاهي صبح هاي زود هم قارقار نمي کنند!

پدرم مي گويد: »تا سال هاي قبل، سگ ها توي کوچه هاي شهر 
فراوان بودند؛ اّما االن در حاشيه شهر هستند. شايد از ماشين ها 

مي ترسند. گربه هاي شهر هم ديگر زياد موش نمي گيرند!«
اين روزها، وقتي که در خيابان راه مي روم، سرم يا به زمين است 

يا به هوا! ... روي شاخه ها دنبال پرنده مي گردم. يا در گوشه و کنار 
شهر، دنبال جانوراني که با ما در شهر همسايه اند.

سردبير مجلّه  براي اين كه به خاطر 
سر به زيري يا سر به هوايـي دچار 
باليـي نشوم، دست به كار مي شود. 
يعني از آقاي مظّفري و خانم زواران 
بيايند. من  به دفتر مجلّه  مي خواهد 
تهران  آيا  كه  فكرم  در  هم  هنوز 
هم  موش  و  گربه  از  غير  حيواناتي 

دارد؟
سؤالم را از خانم زواران مي پرسم. 
او در جواب مي گويد كه بله ... توي 
و  شده  حفاظت  مناطق  تهران  شهر 
محيط هاي سبز براي جانوران وجود 

دارد.
خانم  گفته ي  هم  مظّفري  آقاي 

زواران را تأييد مي كند.
پـارك هـاي جنـگـلي و پـارك هـاي 
تفريحي، محل هاي مناسبي براي زندگي 
جانوران است. اّما راستي چه جانوراني 

در اين مكان ها زندگي مي كنند؟
خانم زواران براي مثال چند جانور 
را معرفي مي كند: »ما در تهران گربه، 
روباه و شغال داريم كه از پستان دارانند. 
در حاشيه هـاي شهـر هم گرگ هـا و 

آذر 1388 12
شماره ي 3



 
رد.

( دا
تر

ي م
سانت

 1
د 0

دو
 )ح

دي
 بلن

اي
غ ه

ه تي
د ك

مانن
ت 

پش
خار

ي 
يوان

: ح
شي

* ت

وحيد پورافتخاري
نرگس الهياري

هستند. خانم زواران توضيح مي دهد: 
غذايـي  رفتارهاي  زمان،  طّي  »در 
زباله  وقتي  مي كند،  تغيير  حيوانات 
گربه هاست،  دسترس  در  راحتي  به 
آن ها ديگر سراغ موش ها نمي روند. 
پس تعداد موش ها بيش تر و شهر هم 
آلوده تر مي شود. همين آلودگي باعث 
توليد مثل زيادتر سوسك ها مي شود.«

»سوسك  مي گويد:  زواران  خانم 
حّمام و سوسك آلماني ساكن اصلي 
در  سال ها،  طّي  در  نبوده اند.  ايران 
ايران،  به  تجاري  كاروان هاي  سفر 
ايران  اين جانوران در ميان بارها به 

رسيده اند.«
آقــاي مظّفــري مـي گـويد: »ايـن 
سوسك ها از خانواده ي سوسك نيستند؛ 
بلكه از خانواده ي سوسري ها هستند. و 

نمي توان به آن ها لقب سوسك داد!«
مـن ديـگر دارد چنـدشم مـي شود، 
كـم كـم بدنم هم مـورمـور مـي شود.

يـاد سوسك هـاي )سوسري( حّماممان 
خواهش  مظّفري  آقاي  از  و  مي افتم 

مي كنم كه بحث را عوض كند. 
ايشان شروع به توضيح دادن درباره ي 

»مارمولك هاي  مي كنند:  مارمولك ها 
خانگي، اصالً موجودات خطرناكي نيستند. 
آن ها كاماًل بي آزارند. مارمولك ها، تخم 
حشرات را مي خورند تا ما مجبور نباشيم 
از حشره كش ها استفاده كنيم. هميشه هم 
راه برگشت به خانه شان را بلدند. پس 
اگر در خانه مارمولك ديديد، خانه تان 
را به هم نريزيد. مارمولك  راهش را گم 

نمي كند.«
زندگي  حق  هم  شهري  حيوانات 
به  از آن ها مي ترسيم،  ما  اگر  دارند. 
با  گاهي  آن هاست.  نشناختن  علت 
كمتر  كه  مي كنيم  برخورد  حيواناتي 
در شهر ديده مي شوند: عقاب يا جغد 
يا بزمجه اي كه راه گم كرده و... بايد 
اين جور موارد را به آتش نشاني اطالع 

دهيم.«
پس يادمان باشد كه حيوانات هم 
محيط  نبايد  ما  دارند.  زندگي  حق 
چون  كنيم؛  خراب  را  آن ها  زندگي 

خداوند به آن ها زندگي داده است.

داريم.  را  گرگ سـانـان  خـانواده ي 
در دسته ي پرندگان، گنجشك، انواع 
كبوتر، انواع كالغ و زاغ، جغد و حّتي 
و  قورباغه  حّتي  تهران  داريم.  عقاب 
وزغ هم دارد. در حاشيه ها، الك پشت 

نيز زندگي مي كند.«
فهرست  اين  به  مظّفري  آقاي 
مي كند:  اضافه  جالب تري  چيزهاي 
انواع  و  تشي*  خارپشت،  ما،  »تهران 
شاهين دارد. در استان  تهران پلنگ 

هم زندگي مي كند.«
من اعتراف مي كنم كه مي ترسم نكند 
ولي  بيايد.  سراغم  به  پلنگ  يك وقت 
دو كارشناس مجلّه مي گويند: »خيالت 
شهري  محدوده ي  از  آن ها  راحت! 
را  خانه هايشان  و  هستند  دور  تهران 
خيلي دوست دارند، پس جاي نگراني 

نيست!«
به سـراغ دوسـتـان سـاكت شـهر 
روزها  اين  كه  گربه هايـي  مي رويم: 
كم تر موش شكار مي كنند! وقتي از كنار 
گربه ها  مي شوم،  رد  زباله  سطل هاي 
خوردن  غذا  حال  در  كه  مي بينم  را 

ني
شقا
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او كتاب خوانده باشد. دلم  اندازه ي  به  بََرم نديده ام كه  تا به حال كسي را دور و 
مي خواهد بپرسم: »چه طور وقت كرده ايد اين همه كتاب بخوانيد؟!... نكند بيست و چهار 

ساعت شما، دو برابر مال ماست؟!« 
اّما خجالت مي كشم اين ها را بپرسم. فقط توي دلم آرزو مي كنم كه ما، دست كم، نصِف 

نصِف او كتاب بخوانيم!
حدود بيست و پنج كتاب از او منتشر شده است؛ براي بّچه ها و بزرگساالن. نام آخرين 

كتابي كه براي بّچه ها نوشته، اين است: »مواظب بند كفش هايتان باشيد!«

به عقاب نگاه مي كنم
گفت وگو: مژگان بابامرندی
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مي شود، حّتي كاغذ را عوض نمي كنم. چون مي ترسم 
مطلب يادم برود. بنابراين به كنار صفحه مي روم و شروع 
مي كنم جاهاي خالي صفحه را پر كردن. يك نفر به من 

گفت تو عاشق كناره هاي كاغذي!

عادت هاي شما هنگام نوشتن چيست؟... چه 
شرايطي بايد براي کارتان وجود داشته باشد؟

عادت ها؟... عادت خاّصي ندارم... شايد همان چاي 
اگر الزم  اّما  نيازي ندارم؛  باشد، ديگر  و خرمايم جور 
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نقي سليماني کيست؟
• سال 1340 در تهران متوّلد شد. 

• از سال 1359 شروع به قّصه نوشتن کرد. تا  امروز 
بيست کتاب براي بّچه ها نوشته است.

• سليمانی برای بّچه ها رمان و داستان کوتاه می نويسد. 
او در قّصه هايش آدم ها را به دوستی و مهربانی دعوت 

می کند.
ك 

ك تصوير... ي
از ي

ت...
ك شخصّي

كلمه... ي
نـويسـنـده قـدرتـي را 
ت 

كه در چيزي پنهان اس
ك »دانه« 

ف مي كند. ي
كش

»هسته«... 
يا 

ت« خواهد شد؟... نويسنده 
كي فكر مي كند بعدها »درخ

ت 
ف مي كند اگر اين هسته را در زمين بكارد، درخ

كش
ش را پيدا 

س دانه يا هسته ي خود
خواهد شد... البّته هر ك

ك قّصه مي رويد.
مي كند. آن را مي كارد و بعد ي

ت داشتنی تمام عمرتان تا امروز 
ب دوس

پنج کتا
را نام ببريد. 

مادری از »آينشتاين« پرسيد چه كار كنم كه بّچه ام 
ت: افسانه 

مثل شما دانشمند بزرگی شود؟ آينشتاين گف
بخواند. 

من در كودكی افسانه زياد خواندم. بعضی از نويسندگان 
»تولستوی«   ً جهان اين افسانه ها  را بازنويسی كرده اند. مثال 

باشد، تحقيق يا تجربه مي كنم. به عنوان مثال، اگر بخواهم 
درباره ي يك عقاب بنويسم، مي روم باغ وحش و خوب 
عقاب  درباره ي  زيادي  مطالب  بعد  مي بينم.  را  عقاب 

مي خوانم. به دايره  المعارف هم مراجعه مي كنم. 

هم  باغ وحش  به  قّصه  براي  حاال  تا  واقعًا 
رفته ايد؟

به  جز آن، خيلي جاهاي ديگر هم رفته ام!
به  نظر شما قّصه ها از کجا مي آيند؟

افسانه هايی را بازنويسی كرده است كه كتابش به 
فارسی ترجمه شده. 

»غوره« ی مجيد راستی يا »قدم يازدهم« خانم 
طاقديس يا »بخوان چكاوك« فروزنده خداجو را 
دوست دارم. از داستان های ادبيات جهان، »لباس 
نو امپراطور« به نظرم داستان جالبی است. »فرشته ی 
سرگردان« و »يك آدم چه قدر زمين می خواهد« 
هم خيلی خوب است. »پينوكيو« هم كتابی است كه 

كهنه شدنی نيست. 

يک تّکه از نوشته هايتان را که به ياد می آوريد، 
برايمان بگوييد.

پسرك با چشم  های درشتش خوب به بليت فروش 
نگاه كرد و گفت: »آقای بليت فروش! يعنی شما از صبح 

تا شب، اين تو هستيد؟« 
»خب البّته، چه طور مگر؟« 

»دل تان خسته نمی شود؟ يعنی اصال ً خسته نمی شويد؟ 
دل تان نمی گيرد؟«....

اين چند خط از كتاب »گلدان پشت پنجره« است. 
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اين تصوير اّول است. 

کار حسن عامه کن. او تا به حال 

نمايشگاه هاي زيادي برگزار کرده و 

تصويرگري کتاب هاي گوناگوني را هم 

انجام داده است: قّصه هاي شيرين مولوي، 

خرسي که هرگز عسل را نچشيده بود، 

شنل قرمزي و ....

باد هر روز به طرف تّپه ی سبز و 
زيبا می وزيد. روی تّپه ، همه باد را 
دوست داشتند... هم گل های زرد ، 
و هم  بّچه روباه های کوچک  هم 
درخت بيد ... اّما هيچ کس ، هيچ 
وقت  باد را نديده بود؛ چون که باد 

ديدنی نبود.
بّچه روباه ها باد را از بوی موهای 
پيچش  در  پيچ 
باد  می شناختند. 
هميشه گيسوی 
در  را  بلندش 
باران می شست.  بـاد و بـّچــه روبـاه

آن روز صبح حسن عامه کن خيلي خوشحال بود. او يک تصوير از يک مرد، يک پرنده 
و يک روباه کشيده بود. فريد بهنوا به او گفته بود: من روي تصوير تو يک داستان 
مي نويسم . گل محّمد خداوردي هم که همان جا نشسته بود، گفت: چه طور است که من 

هم براي داستان، يک تصوير جديد بكشم؟

ني
جا

ري
 ال

ظم
اع

س: 
ّکا

ع

آذر 1388 16
شماره ي 3



گل محّمد خداوردي هم کوه نورد است و 

هم تصويرگري هاي قشنگ مي کند.ببينيد 

چيزي که کشيده، چه قدر با تصويرسازي 
اّول فرق دارد.

هميشه  موهايش  که  بود  اين 
خوش بو و لطيف بود. بّچه روباه ها 
صورت ها يشان را الی گيسوی باد 

می چرخا ندند و کيف می کردند.
خاکستری  روباه  بّچه  روز  يک 
کجا  پرسيد:»باد  پير  روباه  از 
می رود؟... چرا هيچ وقت پيش ما 

نمی ماند؟«
باد هميشه در  پيرگفت:»  روباه 
حال رفتن است... از وقتی روباه ها 
وقت  هيچ  بوده اند،  تّپه  اين  روی 
باد  که  است  نديده  روباهی  هيچ 

يک جا بماند.«
درخت بيد هميشه موهای بلند 
باد را شانه می زد؛ اّما هر بار، قبل 
باد  شود،  تمام  کارش  که  اين  از 
هوهو می کرد و می رفت. بنا براين، 
هميشه دست های درخت بيد پشت 
سر باد دراز بود.  وقتی بّچه روباه 

خاکستری به درخت بيد رسيد، از 
او پرسيد:»چرا باد هيچ وقت پيش 

ما نمی ماند؟«
درخت بيد جواب داد:» يک روز 
نوبت باد می شود... آن روز باد آرزو 
درخت ها  مثل  بتواند  که  می کند 
يک جا بماند... روزی خواهد رسيد 
که باد بخواهد راز دلش را به کسی 

بگويد.«
درخت  رفتند؛  و  آمدند  روزها 
اّما  بيد باز موهای باد را شانه زد؛ 
هيچ رازی را از دهان او نشنيد. تا 
اين که يک روز مرد اسب سواری 
باالی تّپه آمد. مردی با اسب سفيد 
يال  باد  سفالی...  کاسه ی  يک  و 
بعد  کرد.  نوازش  را  سفيد  اسب 
را  وحشی  ياس های  خوش  بوی 
به طرف صورت مرد برد. مرد به 
اسبش گفت:» چه باد خوبی... انگار 
کمی از غّصه های دلم را کند و با 

خودش برد.«
کاسه ی  و  گفت  را  اين  مرد   
سبز  علف های  الی  را  سفالی اش 
گذاشت . مادر اين مرد بيمار بود. 
گذاشت  آن جا  را  کاسه اش  مرد 
آن جمع شود.  در  گوارا  شبنم  تا 
می خواست شبنم را برای نوشيدن 
حالش  شايد  تا  بدهد  مادرش  به 
کارها،  اين  از  بعد  شود...  خوب 
بّچه روباه را بغل گرفت و نوازش 
کرد. اين اّولين مردی بود که بّچه 
روباه از او نمی ترسيد.باد ، آن شب 
تا خود صبح، قطره های ريز شبنم 
را از روی علف ها و گل ها به طرف 
کاسه برد. با آمدن صبح ، باد دوباره 
صدای شيهه ی اسب سفيد را شنيد. 
با اين صدا چيزی در دلش لرزيد. 
درخت بيد فهميد که باد بيش تر از 
هر روز برای رفتن عجله دارد. پس 

تند تند موهای باد را شانه زد.
پيش  خاکستری  کوچک  روباه 
درخت بيد آمد و گفت:» نزديک 

شوم.  گم  باد  موهای  الی  بود 
برود  کجا  می خواست  باد  امروز 
که اين قدر به هر طرف می دويد و 

عجله داشت؟«
درخت بيد گفت:» حاال باد رازی 
در دلش دارد... رفت تا موقع شانه 
زدن موهايش چيزی از او نپرسم. 
اّما من راز باد را فهميدم... باد آرزو 
دارد بتواند به مرد اسب سوار کمک 
کند تا مادرش زودتر خوب شود؛ 
نمی آيد.«  بر  دستش  از  کاری  اّما 
مرد از اسب سفيد پياده شد و ديد 
از شبنم سحری  پر  که کاسه اش 
و  کرد  خنده ای  پس  است.  شده 
به  وقت  آن  گفت.  شكر  را  خدا 
باد  امروز جای  اّما  اسبش گفت:» 

مهربا ن خالی بود.«
پيچيد  دشت  در  مرد  صدای 
احساس  پس  شنيد.  را  آن  باد  و 
کرد که با شنيدن اين حرِف مرِد 
اسب سوار، چيزی در دلش گرم 
شده است. باد گرم ، رفت و رفت و 
مردم شهری را که در برف و سرما 

مانده بودند، گرم کرد.
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بّچه گربه ی سفید و کوچک در صفحه های رشد دانش آموز گم 
شده... او را به مادرش برسان.

طرح: سّيد رسول ميردامادی
تصويرگر: ميثم زيدي

گربه ی سفید کوچک

روبـات ها ی 
بـازيـافـتي

ي 9
حه 

صف
 در 

مي
رگر
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جوا
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 هديه ي خوش بو بسازيم! 

چيزهايـي كه بايد فراهم كنيم: 
 قيچي
 روبان
 سوزن

 نخ كتان
 گياهان معّطر

 چسب مخصوص پارچه 
 پارچه ي پنبه اي سفيد در اندازه هاي 20 در 10 سانتي متر 

 پارچه ي پنبه اي صورتي به ابعاد هشت در هشت سانتي متر

4

پارچه ي پنبه اي سفيد را از وسط ببريد. 
پارچه ي صورتي را به شكل قلب يا هر 

شكلي كه دوست داريد، بُرش بزنيد.

لبه ي پارچه ي  صورتي را به اين شكل 
بدوزيد. سپس آن را به يكي از پارچه هاي 

سفيد بچسبانيد.

دو پارچه ي مربّع سفيد را بر روي هم 
قرار دهيد. سه ضلع آن را بدوزيد. يادتان 

نرود كه يك ضلع آن را باز بگذاريد.

بــالـش  
معـّطـر

حاال آن را با گياهان خوش بوي خشك پر كنيد.يك روبان 
را به صورِت حلقه در گوشه ي قسمت باز قرار دهيد. حاال با 

چسب پارچه آن را محكم كنيد. ديگر مي توانيد ضلع باقي مانده را بدوزيد.

حسين شاهوردي
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سمّيه قلي زاده

»ورزش ميني بسكتبال« يا پسِر بسكتبال بزرگ!
اين ورزش درست مثل بسكتبال است؛ البّته براي بازيكنان 
... در ميني بسكتبال، هر تيم دوازده  يازده و دوازده ساله 
بازيكن دارد. وزن توپ حدود نيم كيلوگرم است. اين بازي 

در چهار بخش 10 دقيقه اي انجام مي گيرد.

تاريخچه ي بسكتبال و سبد هلو
»فوتبال  ورزش هاي  ميالدي،   1891 سال  از  قبل  تا 
آمريكايي« و »بيسبال« مورد توّجه مردم آمريكا بود. اين 
دو ورزش به محيطي بزرگ نياز داشتند و در زمستان هم 
نمي شد به آن ها پرداخت. بنابراين، بسكتبال در سال 1891 
با تالش يكي از اساتيد ورزش اختراع شد. وسايل اّوليه ي آن 
هم يك سبد هلو و الستيك داخلي توپ فوتبال بود! ... البّته 

اين سبد و شكل بازي با آن، بعداً تغيير كرد.
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بسكتبال در ايران
اين بازي از سال  1314 شمسي به ايران وارد شد. ده سال بعد از 
ورود بسكتبال به ايران، كشورمان در بازي هاي المپيك 1948 لندن 

شركت كرد.
حامد حّدادي

او بازيكن ايراني ليگ بسكتبال NBA است. 
حامد حّدادي متولّد 30 ارديبهشت 1364 در اهواز است. او با 

218 سانتي متر قد، در پست سانتر تيم ملّي بسكتبال ايران بازي 
مي كند.

»مايكل جردن« چهره ي افسانه اي بسكتبال
جردن دارنده ي ركورد امتيازآورترين بازيكن فصل مسابقات با 
30/12 امتياز است. او در دوران بازي اش 32292 امتياز و 5633 

پاس گل داشته است.

نگاهي به افتخارات حامد حّدادي
ـ قهرمان جوانان آسيا در سال 2005

ـ برنده ي مدال برنز بازي هاي آسيايـي 2006
ـ قهرمان آسيا در سال 2007

ـ بهترين برگشت دهنده ي توپ در المپيك 2008 پكن 
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علی اکبر زين العابدين همدانی

پرواز يک دقيقه ای
برای  کنفت شوند.  که  می ترسند  اّما  کنند.  پرواز  می خواهند  ويلبر  و  ارويل 
همين فقط پنج نفر از دوستانشان را خبر می کنند. اّول ارويل سوار می شود، موتور 

هواپيما موقع روشن شدن صدای سرفه می دهد. از باالی تّپه حرکت می کند. هواپيما 
هر طرفی که ارويل می خواهد می رود. آدم ها از پايين گردنشان را باال گرفته اند 
و دهانشان از تعّجب به اندازه ی يک قابلمه، باز مانده است. هنوز يک 
دقيقه نگذشته که هواپيما سقوط می کند و درب  و داغان می شود. اّما 

برادران رايت ادامه می دهند؛ با سماجت!

کاش پرنده بودم
»ارويل« سبيل پر پشتی دارد. قّد او کوتاه است. می خواهد مثل پرنده ها پرواز کند. او يک برادر 

به نام »ويلبر« دارد که مثل خودش سمج است. به اين دوتا می گويند: »برادران رايت«.
برادران رايت يک مغازه ی دوچرخه سازی دارند. آن ها عاشق دوچرخه سواری اند. يک »کايت« هم 
دارند. کايت آن ها دو بال دارد. سوارش می شوند و از باالی تّپه خودشان را ول می کنند در دل آسمان. 

گاهی با کالغ ها سالم و احوال پرسی می کنند... باد، کايت آن ها را هرجا بخواهد می برد.

آمادگی برای رانندگی در آسمان
برادران رايت از اين که وزش باد کايتشان را اين طرف و آن طرف می برد، 
ناراحتند. دلشان می خواهد خودشان توی آسمان رانندگی کنند. يک روز ارويل 

به داداشش می گويد: »ويلبر جان ما می توانيم با دوچرخه مان پرواز کنيم.«
آن ها يک موتور برای دوچرخه شان می سازند. يک فرفره ی بزرگ هم جلو آن 
می گذارند. دو بال هم دو طرف آن قرار می دهند. چرخ های دوچرخه را هم کوچک 

می کنند. اسم اين وسيله ی عجيب و غريب را می گذارند: هواپيما!

سمج معروف
او يک آدم سمج است، سمج يعنی کسی که وقتی بخواهد کاری را انجام دهد، ول کن نباشد! مثل 
مورچه ها که دانه ی گنده را به دهن می گيرند و از ديوار راست می روند باال... يک سانتی متر مانده به خط 

پايان از آن باال پرت می شوند پايين... اّما دوباره از ديوار باال می روند... البّته مورچه ها پشت کار دارند.

هواپیمایـی که 

صدای ُسرفه می داد

انسان ها هميشه آرزو داشته اند كه پرواز كنند. لئوناردو داوينچی نّقاش، اّولين 
كسی بود كه دستگاهی شبيه بال پرندگان ساخت. برادران رايت هواپيما را 
اختراع كردند. آن ها در سال 1903 ميالدی )حدود صد سال پيش( 
پرواز يک  اين  انجام دادند.  را  با هواپيمای موتوردار  پرواز  اّولين 
دقيقه بيش تر طول نكشيد و ناموّفق ماند. دو سال بعد، مّدِت 

طوالنی ترين پرواز آن ها به سی دقيقه رسيد.
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خيابان گردِی شاه زاده
»شاه زاده فرانتس« و همسرش سوار ماشين در خيابان های کشور 

»صربستان« گشت می زنند. »سوفيا« اسم زن شاه زاده است. شاه زاده 
سبيل خوشگلی دارد و موهايش را با يک چيزی چرب می کند که هميشه 

برق می زند. او پسِر امپراطوِر اتريش و مجارستان است.
              پدر عصبانی

و  اتريش  شاه  که  فرانتس  پدر 
و  می شود  عصبانی  است،  مجارستان 
به کشور صربستان حمله می کند. بعد 
روسيه، آلمان، فرانسه، آمريکا و بيش تر 
کشورهای مهّم دنيا هم قاتی اين جنگ 
می شوند. جنگ جهانی اّول با شّليک اين 

دو گلوله شروع شده است.

رنگ پريدگی
کسی که می خواهد شاه زاده و همسرش را بکشد، از فاصله ی دور يک بمب 
ناجور به سمت اتومبيل آخرين مدل فرانتس پرتاب می کند. يکی از محافظان زخمی 

می شود. رنگ از صورت پسر امپراطور می پرد؛ اّما چيزيش نمی شود.

کوچه ی تنگ
آن ها با اتومبيلشان فرار می کنند. راننده دست پاچه 
آن مرد ول  کن  تنگی می افتند.  توی کوچه ی  می شود. 
گلوله شليک  تا  دو  درمی آورد.  را  کمری  نيست. سالح 
می کند. يکی برای فرانتس، يکی برای زنش. شاه زاده و 

بانو در کشور غريبه کشته می شوند.

جنگ جهانی اّول 

از کجا شروع شد؟

در سال 1914 ميالدی، شاه زاده ی اتريش در 
صربستان كشته می شود. يک ماه بعد از اين حادثه، 
اتريش به صربستان اعالم جنگ می كند. كشورهای 
با اتريش، يک  دنيا دو دسته می شوند. يک عّده 
عّده با صربستان. بعد همه با هم می جنگند و جنگ 
جهانی اّول تا چهار سال طول می كشد. به اين جنگ، 

جنگ بزرگ هم می گويند.
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پدرهای عجيبِ زير آب...
صفورا زّواران حسينی

در دنيای جانوران، تخم گذاشتن يا 
بّچه به دنيا آوردن، كاِر »مادر«هاست. 
مادرها بّچه ها را به  دنيا می آورند و از 
آن ها نگهداری می كنند... اّما معموالً 
وجود  هم  استثناهايـی  چيز  هر  در 
دارد. يكی از اين استثناها »اسبك«های 
دريايـی اند. اسبك دريايـی را پدر به 

دنيا می آورد!
بر عكِس ماهی ها و جانداران ديگر، 

اسبك های دريايـِی پدر بّچه می زايد!
را  تخم ها  مادر،  دريايـِی  اسبك 
داخل كيسه ای كه جلِو شكم پدر است 
می ريزد. بّچه ها در اين كيسه به  دنيا 
می آيند و كمی بزرگ می شوند. آن ها 
وقتی كه بتوانند شنا كنند، از كيسه ی 

پدرشان بيرون می آيند.
 در حدود 40 نوع اسبك دريايـی 
از  اسبك ها  اين  دارد.  وجود  دنيا  در 
نظر ظاهری شباهت های زيادی به هم 
دارند. اسبك های دريايـی می توانند به 
رنگ های مختلفی درآيند: زرد، قرمز، 
تركيبی.  رنگ های  از  بسياری  و  سبز 
تغيير  عمِل  با  دريايـی  اسبك های 
رنگ، »استتار« می كنند. يعنی از چشم 

دشمنانشان پنهان می مانند.
ماهی  نوعی  دريايـی  اسبك های   
هستند؛ اّما شباهت زيادی به ماهی ها 
ندارند. آن ها ايستاده شنا می كنند. دم 
بلند و پيچ خورده ای هم دارند كه از 
آن برای گره  زدن خودشان به گياهان 
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جدا  بّچه هايشان  از  تخم ريزی،  از  بعد  ماهی ها 
می شوند. يعنی قبل از به دنيا آمدن آن ها می روند... 
گربه ماهی  دارند.  متفاوتی  رفتار  ماهی ها  بعضی  اّما 
بزرگ )ُگلوماهی( از تخم هايش مراقبت می كند؛ البّته 

به كمك ماهی پدر!
بله اين گربه ماهی های پدراند كه از تخم ها مراقبت 

می كنند؛ آن هم در دهانشان!
گربه ماهی نر پيش از تخم ريزی به  دنبال يك محل 
امن می گردد. پس از آن كه گربه ماهی ماده، تخم هايش 
را آن جا ريخت؛ پدر آن ها را وارد دهان خود می كند.

گاهی وقت ها گربه ماهی پدر اين كار را تا كمی بعد از 
به دنيا آمدن فرزندانش هم ادامه می دهد. گربه ماهی 
پدر، با نگهداری تخم ها در دهانش، از كار جانورانی را 

كه می خواهند آن ها را بخورند، جلوگيری می كند.
 گربه ماهی ها بينايـی ضعيفی دارند. سبيل های اين 
ماهی ها به آن ها كمك می كند تا غذايشان را شناسايی 

كنند .
 گربه ماهی های ايران، در آب های خليج فارس و 

دريای عمان زندگی می كنند.

دهان پدر امن است!
دريايـی استفاده می كنند. آن ها با اين 
كار می توانند خود را در يك محل نگه 

دارند.
دريايـی،  اسبك  كوچك ترين   
حدود 16 ميلی متر )كوچك تر از يك 
بند انگشت( است!... بزرگ ترين نوع 
آن هم حدود 35 سانتی متر طول دارد.

 اسبك های دريايـی شكارچی اند؛ 
آن ها  بی دندان!  شكارچی های  اّما 
»الرو« ماهی ها و سخت پوستان كوچك 
داخل آب را می خورند. اين اسب های 
كوچك دريا، غذايشان را با دهان لوله 
مانندشان می مكند. مثل كسی كه با نی، 

شربت می خورد!
مارمولك ها،  از  بعضی  مانند   
چشم های اسبك های دريايـی هم جدا 
از يك ديگر عمل می كنند. مثاًل در حالی 
كه چشم راست به جلو نگاه می كند، 

چشم چپ می تواند عقب را نگاه كند!
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يك روز روباه و خرچنگ و الك پشت با هم شريك شدند و 
گندم كاشتند. موقع برداشت محصول كه رسيد، روباه حّقه باز با 
خودش گفت: »نه بابا... اين كار از آن كارها نيست. خيلی سخت 

است.«
بنابراين توی فكر رفت و كلكی سوار كرد. صداش را 
انداخت تو گلوش و فرياد زد: »امان!... فغان!... كوه دارد 
خراب می شود. بيچاره شديم. بدبخت شديم. اگر كوه خراب 

بشود، تمام محصولمان زير آن از بين می رود.«
شريك های ديگر گفتند: »حاال می گويـی چه كار كنيم؟ 

چه خاكی به سرمان بريزيم؟«
روباه گفت: »شما كارتان را بكنيد. من می روم و به كوه 

تكيه می دهم و آن را نگه می دارم.«
الك پشت و خرچنگ گفتند: »خدا پدرت را بيامرزد. اگر 

تو نبودی ما چه كار می كرديم؟!«
آن وقت دست به كار شدند. روباه حّقه باز هم رفت و زير 
سايه ی درختی دراز كشيد. خرچنگ و الك پشت زير آفتاب 
داغ كار می كردند و عرق می ريختند. روباه هم زير سايه ی 
خنك دراز كشيده بود و هرچند وقت يك بار فرياد می كشيد: 
»آهای!... داريد چه كار می كنيد؟ زود باشيد تنبل ها... بجنبيد 

كمرم شكست. ديگر دارد طاقتم تمام می شود.«
الك پشت و خرچنگ گندم ها را درو كردند و كوبيدند. 

آن وقت فرياد زدند: »آقا روباهه، بيا كه تمام شد.«
شد...  له  كمرم  »وای...  گفت:  و  آمد  ناله كنان  روباه 

دست وپام شكست.«

خرچنگ گفت: »حاال بيا گندم ها را 
قسمت كنيم.«

روباه حّقه باز نگاهی به گندم ها انداخت و 
باز هم به فكر افتاد كه نقشه ای بكشد و حّقه ای سوار كند. 
در همين حال، الك پشت داشت گندم ها را تقسيم می كرد: 
»اين مال روباه، اين مال خرچنگ، اين هم مال من. اين مال 

روباه....«
روباه گفت: »چه كار داری می كنی؟... دست نگه دار. بايد 

معلوم شود كی بيش تر كار كرده و كی نكرده.«
خرچنگ گفت: »يعني چه طوری آقا روباه؟... از كجا معلوم 

می شود؟«
روباه جواب داد: »بايد مسابقه بدهيم. از باالی آن تّپه 
می دويم. هركس اّول رسيد، گندم كوبيده مال اوست. به 
كسی كه دّوم رسيد، گندم نكوبيده می رسد و سهم آخری 

هم كاه است.«
خرچنگ و الك پشت به ناچار قبول كردند. قبل از شروع 
مسابقه، الك پشت پيش برادرش رفت و از او خواست يك 
گونی و يك پيمانه بردارد؛ بعد به كنار گندم ها برود و شروع 

كند به پيمانه كردن گندم ها!
زمان مسابقه كه رسيد، روباه و خرچنگ و الك پشت به 
باالی تّپه رفتند. روباه كه خيلی عجله داشت، گفت: »بجنبيد 

رفقا... زود باشيد تا آفتاب غروب نكرده شروع كنيم.«
الك پشت برای اين كه برادرش وقت بيش تری برای پر 
كردن گندم ها داشته باشد، گفت: »آقا روباه... عجله داری؟ 

صبر كن با هم يك استكان چای بخوريم.«
چای خوردن كه تمام شد، روباه گفت: »حاال وقتش 

است.«
بعد مثل باد دويد؛ اّما خرچنگ با شاخك هايش 

روباهی كه تعّجب نكرد 
افسانه ای از »سربند« اراک 

به روايت محّمدرضا شمس
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محكم به دم او چسبيد. روباه از همه جا بی خبر، با سرعت 
می دويد و با خودش می گفت: »عجب كلكی زدم! چه حّقه ای 

سوار كردم. اين طوری تمام گندم ها مال من می شود.«
اّما وقتی روباهه به گندم ها رسيد، با كمال تعّجب ديد 

كه الك پشت زودتر از او به آن جا رسيده و دارد 
گندم ها را پيمانه می كند.

ـ پانزده، شانزده، هفده....
بياورد،  در  شاخ  تعّجب  از  بود  نزديك  كه  روباه 

تو  به سر شده!  گفت: »جون 
رسيدی  اين جا  به  كی 

پيمانه هم  كه هفده 
گندم شمردی؟!«

اين كه  برای  بعد 
گندم های نكوبيده را 

از دست ندهد، جستی 
زد و روی آن ها نشست؛ 

اّما فرياد خرچنگ به آسمان بلند 
شد: »آهای خانه خراب! داری چه كار می كنی؟ 

چرا روی من می نشينی؟ مگر كوری؟«
به  پريد.  جا  از  بود،  ترسيده  خيلی  كه  روباه 

الك پشت  »وقتی  گفت:  و  كرد  نگاهی  خرچنگ 
روبه رويم باشد، اين كه تو پشت َسَرم هستی، تعّجب 

ندارد!«
رسيدی!  همه  آخر  »انگار  گفت:  خرچنگ 

بهتر است تا باد كاه هايت را نبرده است به 
سراغشان بروی!«

با  و  كرد  نگاه  كاه ها  به  روباه 
خودش گفت: »نه اين ها به درد 

من نمی خورد.«
را  دمش  آن وقت 
گذاشت روی كولش 

پا  از  دست  و 
درازتر از آن جا 

دور شد.
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آتوسا رقمی

نّقاشي

آب بازي!
تا حاال با آب نّقاشی كرده ای؟... منظورم نّقاشی آب رنگ 
نيست. نّقاشی با آب خالی و بدون كاغذ و قلم مو را می گويم... 

اگر اين كار را نكرده ای، بيا با هم امتحانش كنيم.
برای اين بازی، يک بطری كوچک آب الزم داريم. بايد 
يک شاخه ی كوچک و خشک درخت هم پيدا كنيم. به يک 
تّكه گچ يا زغال  هم نياز داريم... اين بازی را جايـی بيرون از 

خانه )مثل حياط( انجام می دهيم.
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سطح  يک 
صاف و باز در حياط پيدا كن. 

اين سطح، زمينه ی نّقاشی تو می شود. 
بطری آب را كمی كج كن و مقداری 

آب روی زمين بريز. يک لّكه ی آب 
روی زمين درست می شود. خوب به آن نگاه 
كن و ببين شبيه چه چيزی می تواند باشد؟ يک 

خرگوش، ماهی، هواپيما يا...؟ ممكن است به نظرت 
بيايد كه شكل سطح آبی ات كامل نيست، مثالً خرگوشی 

است كه يک گوش ندارد، يا يک ماهی با دمی كوچک؛ برای 
اين كه نقص آن را برطرف كنی، شاخه ی كوچک و خشكی را كه پيدا 
كرده ای، بردار. سعی كن با كشيدن آب به اين طرف و آن طرف، برای 

درست  گوش  يک  خرگوشت 
كنی.

وقتی مطمئن شدی شكل آبی ات آن طوری شده كه دوست داری، 
با گچ يا زغال، دور تا دور آن را خط بكش. بعد صبر كن تا آب تبخير 

شود. چيزی كه باقی می ماند، نّقاشی زيبايـی است كه 
با يک خط ساده كشيده شده است.

آبی ات خشک شود،  تا سطح  منتظر هستی  وقتی 
هم  را  ديگری  شكل های  آن،  كنار  می توانی 
به وجود بياوری؛ مثاًل  يک النه  برای خرگوشت 
آن  كنار  در  هم  هويج  تعدادی  و  كنی  درست 

بگذاری. خورشيد را هم بكشی كه دارد باالی سر همه ی اين ها می تابد.
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را نـابـود کنـيـم

زنجيره های غذا در طبيعت
 نويسندگان: اما لينچ، ريچارد و لوييس اسپيلسبری

 مترجم: مجيد عميق
 ناشر: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان

گوسفند کوهی، گياه می خوَرد. خوراک پلنگ برفی هم گوسفند است. باکتری از الشه ی 
پلنگ برفی تغذيه می کند. به اين می گويند يک »زنجيره ی غذايـی«. زنجيره ی غذايـی مثل 

يک زنجيِر واقعی است. يعنی هر حلقه اش به حلقه ی قبل و بعد وابسته است.
برای حيوانات و  گياه در همه ی زنجيره های غذايـی مشترک است. گياهان مواّد الزم 
انسان ها را دارند. اگر گياهان نابود شوند، کّل زنجيره های غذايـی از بين می رود. در اين 
کتاب می خوانيم که چند زنجيره ی غذايـی با هم، يک »شبکه ی غذايـی« را تشکيل می دهند.

آرزوهايم فراموش می شوند 
)نوشته هايـی از كودكان فلسطينی(

 مترجم: نورعلی احمدی فالعی
 ناشر: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان

»بيش از بيست تانک و چهار بولدوزر و تعدادی هلی کوپتر به شهر حمله کرده بودند. 
آن ها به هر سو شليک می کردند. هر لحظه که تانک ها نزديک تر می شدند، خانه ی ما بيش تر 

می لرزيد؛ طوری که گويـی زمين لرزه آمده بود....«
خرد  چرخ هايشان  زير  را  فلسطينی  بّچه های  آرزوهای  و  خاطرات  اسراييلی  تانک های 

می کنند.

استخوان ها
 طرح و اجرا: شری نجفی 
 تصويرگر: نسيم خواجوی

 ناشر: مؤسسه ی فرهنگی منادی تربيت
تا حاال به شکل های جالب تّکه های استخوان در بشقاب غذا دّقت کرده ايد؟ می دانيد که با 
رنگ کردن آن ها می توانيد کاردستی های قشنگی درست کنيد؟ اين کتاب به ما ياد می دهد 

که چه طور می توان از يک تّکه استخواِن به درد نخور، ُگلی زيبا يا اسبی کوچک ساخت.

غّصه ها را ساده كن!
 شاعر: جعفر ابراهيمی )شاهد(  تصويرگر: زهرا هاشمی پور  ناشر: مدرسه

راستی خورشيد و ماه
با چه روشن می شوند؟

آن دو تا اصاًل چرا
روز يا شب می شوند؟

راستی آدم چرا
گاه غمگين می شود؟

گاه اّما زندگی
خوب و شيرين می شود؟

می گويند،  محيط زيست«  »مدافعان  آن ها  به  که  عّده ای 
دائم در تالش اند. آن ها تالش می کنند که محيط زيست 
گياهان، جانوران و انسان ها آسيب نبينند. اين کار آن ها، 

در حقيقت، مراقبت از زنجيره های غذايـی هم هست.

زهرا برازنده نژاد

در کتاب »آرزوهايم فراموش می شوند« کودکان فلسطينی 
کودکان  نوشته اند.  رنج هايشان  از  و  جنگ  حوادث  از 
ايرانی هم به نشانه ی دوستی، نّقاشی های اين کتاب را 

کشيده اند.

با نگاهی دوباره به اشيای اطرافمان، چيزهای  می توانيم 
جديدی کشف کنيم. نوآوری ها هميشه به خاطر اين روی 
داده اند که يک نفر، با دّقت به يک چيزی نگاه کرده است.

معمواًل عنوان کتاب شعر، اسم يکی از شعرهايـی است که 
در کتاب آمده و شاعر آن شعر را بيش تر دوست داشته 
باشد، عنوان کتاب  عّلتی که  به هر  است... نمی دانم،... 
می تواند توّجه ما را به خودش جلب کند. نظرتان درباره ی 

عنوان »غّصه ها را ساده کن!« چيست؟
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را نـابـود کنـيـم

 روبوسي نكنيم و دست ندهيم.
بشوييم.  مرتّب  را  دست هايمان  خانه،  از  خارج   

وقتي كه به خانه مي رسيم، اين كار را تكرار 
كنيم.

ميوه،  بخوريم.  سالم  غذاهاي   
سبزيجات و لبنّيات را فراموش نكنيم.

  اگر احساس كرديم سرما خورده ايم، 
حتماً به پزشك مراجعه كنيم.

  قبل از هر چيز پيش پزشك برويد.
  ميوه و مايعات فراوان بخوريد.

  استراحت كنيد.
  خوردن سوپ را فراموش نكنيد.

  تا زماني كه كاماًل خوب نشده ايد، در خانه بمانيد.

  عطسه، بي حالي و آب ريزش بيني.
و  اسهال  لرز،  و  تب  درد،  بدن  سرفه،  سردرد،   

استفراغ.
يعني  دارد.  واكسن  معمولي  آنفوالنزاي   
مي توان با تزريق واكسن از آن پيش گيري 
كرد. اّما آنفوالنزاي نوع آ )A( به اين 
راحتي ها خيال كسي را راحت نمي كند؛ 

يعني فعاًل واكسن ندارد. 

وقتي يك نفر آنفوالنزاي آ )A( مي گيرد، خطر سرايت 
بسيار زياد است. اين خطر در مّدتي بين هفت تا 10 

روز وجود دارد.
 اگر سرما خورديد، به دستور پزشك نبايد 10 روز 

به مدرسه برويد.
 اگر در مدرسه بّچه ي سرما خورده اي ديديد، به 

مسئوالن مدرسه اّطالع بدهيد.

با تشّکر از دکتر پيام طبرسي و 
مسئوالن بيمارستان مسيح دانشوري

عالئم: 

انتقال يا سرايت بيماري: 

راه هاي پيش گيري: 

اگر دچار بيماري شديد:

به کوشش آزاده جعفری
تصويرگر: سام سلماسي
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جست و جو در »گوگل«
در اين شماره می خواهيم درباره ی جست و جو در اينترنت حرف بزنيم.

از  بسياری  برای جست و جو وجود دارند، می توانند جواب  اينترنت  موتورهايـی كه در 
پرسش های تو را به سرعت پيدا كنند. فقط بايد به يكی از پايگاه های جست وجو بروی. بعد، 
كلمه ای را كه می خواهی، در پنجره ی مخصوص جست و جو بنويسی. آن وقت می بينی كه در 

يك چشم به هم زدن هزارها پاسخ برايت روی صفحه ی رايانه ظاهر می شود.
قوی ترين جست و جوگر اينترنت، گوگل نام دارد. نشانی اينترنتی گوگل اين است:

www. .Com  
برای شروع به گوگل برو. در پنجره ی جست و جو، كلمه ی مورد نظرت را بنويس. بعد روی 

دكمه ی جست و جو يا search كليك كن.
تمام پايگاه هايـی كه نشانی شان در پايين صفحه ظاهر شده به موضوع تو مربوط است.

يک 

خبر خوب!...

در شماره ی بعد برايت 

می گويم كه چه طور می توانی 

جواب های دقيق تری 

بگيری.

مهمانی رشد در اینترنت
تا حاال به سايت »رشد« سرزده ای؟ امروز می خواهم تو را به 

مهمانی اينترنتی »رشد« دعوت كنم.
اگر دوست داری خبرهای جديد بشنوی و چيزهای جديد 
ياد بگيری، حتماً به اين سايت سربزن. سايت رشد بخش های 
هم  و  تو  مناسب  بخش ها  آن  از  بسياري  كه  دارد  مختلفی 

شاگردي هايت هستند.
بخش دانشنامه

 در بخش دانشنامه می توانی با علوم دين، رياضی، هنر و ... 
آشنا شوی.

بخش كتاب ها 
اين جا می توانی هر كدام از كتاب درسی ات را كه بخواهي، پيدا 

كنی و آن را روی رايانه ات ورق بزنی!

آلبوم عكس 
حّتی  و  مدرسه  حيوانات،  علمی،  طبيعت،  عكس هاي 
هم  را  نظرت  می توانی  تازه  داری!  دوست  كه  كارتون هايـی 

درباره ی عكس ها بنويسی!
در اين سايت بخش های ديگری هم وجود دارد كه مناسب 
اگر دوست داری، می توانی سر  دانش آموزان بزرگ تر است. 
زدن به اين سايت را به پدر و مادرت هم پيشنهاد بدهی. آن ها 
هم می توانند از اّطالعات خوبی كه در اين سايت وجود دارد 

به راحتی استفاده كنند.

www.roshd.ir نشاني سايت رشد:    
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