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«يلدا» يعني تولّد  ...شب يلدا يعني شب به دنيا آمدن دوبارهي خورشيد .اين شب يكي از بهترين شبهاي سال براي ما
ايرانيان است .مراسم شب يلدا از سالهاي خيلي دور براي ما به يادگار مانده است .در اين شب ،بيشتر خانوادهها دور هم
جمع ميشوند و تا نيمههاي شب حرفهاي خوب ميزنند!
آخرين روز آذرماه بلندترين شب سال است .از فرداي آن ،آرام آرام طول روزها بيشتر ميشود.
ّ
ايرانيان به خاطر احترام به نور و اميد ،اين شب را جشن ميگيرند .به اين شب در بسياري از قسمتهاي ايران «شب چله»
ميگويند.

.....

شب يلدا

سال دهم هجرت بود و حضرت مح ّمد (ص) از آخرين سفر حج باز ميگشت .ناگهان پيامبر در كنار بركهاي به نام «غدير خم»
ايستاد و از همراهانش خواست تا به سخنان او گوش دهند.
حضرت مح ّمد (ص) دست امام علي (ع) را باال برد و او را پيشواي بعدي مسلمانان معرفي كرد .حضرت مح ّمد (ص) فرمود:
«خداوند ،موالي من و من موالي مؤمنان هستم و بر آنها از خودشان سزاوارترم .اي مردم ،هر كس كه من موال و رهبر اويم ،اين
علي هم موال و رهبر اوست».
الحجه سال دهم هجري قمري بود .ما شيعيان اين روز را جشن ميگيريم؛ زيرا ا ّولين پيشواي ديني ما ،امام علي(ع)
آن روز  18ذي ّ
در اين روز به امامت رسيدند.

عيد قربان از جشنهاي بزرگ مسلمانان است .در اين روز كساني كه به م ّكه رفتهاند ،گوسفندي را قرباني ميكنند و گوشتش را
«مستحب» است.
به مردم ميدهند .عيد قربان نمازي هم دارد كه خواندن آن
ّ

در روز پنجم آذر  1358نيروي بسيج به فرمان امام خميني(ره) تشكيل شد .بسيجيان شجاع ما از پير و جوان به ميدان آمدند و
صدام» عليه ايران ،همراه با سپاه و ارتش ،با دشمنان جنگيدند .خوب است
از كشورمان محافظت كردند .آنها در جنگ تحميلي « ّ
بداني كه بسيج فقط يك نيروي نظامي نيست .اين نهاد در زمينههاي فرهنگي ،هنري ،علمي و  ...نيز ف ّعاليت ميكند.
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به مناسبت عيد غديرخم

تخت

من ِ
تخت چوبي پيامبرم  ...ا ّما امشب از پيامبر دورم .امشب مرد
ديگري اينجا دراز كشيده است كه «علي» نام دارد.
امشب همان شب تاريك و بيمهتاب است كه قاتالن منتظرش
بودند .يازده شمشير ِ
بلند عربي ،براي اين ِ
شب تاريك ،تيز و
آبديده شده است .به دستور رهبران كفر ،اين شمشيرها بايد با
خون پيامبر سرخ شود ...ا ّما علي از پيامبر اجازه خواسته تا بر تخت
او بخوابد.
ـ اي رسول خدا ...قريش چند دزد صحرايـي را به كشتن تو
دعوت كردهاند ...من امشب بر تخت تو ميخوابم ...ما شتر را با
بستن پشم و پارچ ه بر پاهايش بيصدا و بير ّد پا كردهايم ...شتري
سر به راه كه تاكنون سواري را بر زمين نزده و به بيراه نرفته
است ...واي بر م ّكه كه خورشيد فردا را بيمح ّمد ميبيند.
قاتالن اكنون با صورتهاي پوشيده ،به سوراخ نورگير سقف
رسيدهاند .علي روانداز نازكي روي سر كشيده است؛ ا ّما صداي
پچپچ آنها را ميشنود.
مردم م ّكه شبها سوراخ نورگير را با خارهاي مخصوصي
ميپوشانند .اين خارها جانوران و حشرات را از دريچ ه دور ميكند.
علي برق شمشيرها را از البهالي خارها ميبيند.
ـ گوش كنيد ...بايد هر يازده شمشير را باال ببريم و با هم فرود
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نوشتهي فريد بهنوا
محمدي
تصويرگر :علي ّ

آوريم ...خون مح ّمد بايد به دست هر يازدهنفر ريخته شود ...آن
وقت است كه به همهي ما ،گناه و طالي يكساني ميرسد.
سردستهي قاتالن ،بوتهي خار را برميدارد .يازده مرد از نورگير
پايين ميآيند .علي بيحركت است و آرام نفس ميكشد.
ـ صبر كنيد ...ا ّول روانداز را كنار بزنيد ...بايد مطمئن شويم كه
او مح ّمد است.
ـ اينكه علي است ...پسر ابوطالب ...چهطور با پاي خود اينجا
آمده است؟
ـ مرگ آمد و بوتهي خار را از نورگير برداشت ...ا ّما مح ّمد را
نجات دادهاند.
علي از جا برميخيزد .به قاتالن و كوزهي آبي كه در كنار من است
نگاه ميكند.
ـ اگر خدا نخواهد ،شما نميتوانيد اين كوزهي آب را بر زمين
بيندازيد.
ـ چند نفر از قاتالن ،شمشيرها را دوباره باال ميبرند .سردستهي
آنها فرياد ميزند« :كنار برويد ...مانند سگ هار براي هر كس
دندان تيز ميكنيد؟ ...ما براي قتل مح ّمد آمدهايم .اگر علي را
بكشيم ،چه كسي به ما پاداش خواهد داد؟ ...بياييد برويم .قبل از
طلوع او را پيدا خواهيم كرد.

سايبان حصيري

بيشتر مردم مدينه ،مسلمان شدهاند .اكنون پيامبر در سايهي
من نشسته است و براي مردم سخن ميگويد.
ـ اي مردم مدينه ...مسلمانان م ّكه ميهمان شمايند .بتپرستان
م ّكه ،ما را از شهرمان راندند .پدر از پسر جدا شد و برادر از برادر...
يكي در م ّكه ماند و يكي به مدينه آمد .كافران هرچه را داشتيم از
خانههايمان بردند؛ ح ّتي چرخ نخريسي پيرزنان را ...ا ّما مردم مدينه
ما را ميهمان خود كردند .امروز تنورهاي مدينه براي همهي ما
گرم ميشود .هر كس دو پيراهن دارد ،يكي را به مهاجري از م ّكه
ميدهد.
پيامبر اين سخنان را گفت .آنگاه 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 ميدهد .امروز هر مسلمان از
ميان مردم براي خود برادري انتخاب كند.

مردم دستها را
به طرف يكديگر دراز
ميكنند.
ـ كسي طناب چاه
را در چاه نمياندازد...
و هيچكس به برادر خود
خيانت نميكند.
پيامبر با زبان چنين ميگويد
و با چشم به دنبالعلي ميگردد.
همه فرياد ميزنند كه
رسول خدا علي
را برادر خود كرد.

كوزهي آب
ِ
كاروان خسته ،زير آفتاب داغ ،پشت سر ما ميآيد .من كوزهاي
آب در جهاز شتر مرد ساربانم.
ساربان دست دراز ميكند تا مرا باز كند و كمي آب بنوشد .ما
به اندازهي دو فرياد از كاروان جلوتريم .ناگهان سواري از پشت
ميرسد و ساربان را صدا ميزند .ساربان بيآنكه لبهايش را به
آب برساند ،مرا در غالف كوزه ميگذارد.
ـ اي ساربان ...برگرد ...كاروان ايستاده است .بايد بروم و
پيشاهنگها را نيز برگردانم.
ـ آنها به اندازهي پانزده فرياد از ما جلوترند ...چه شده؟ ...آيا كسي
مرده ...يا دست و پاي شتري
شكسته؟

ـ به ما ندا دادهاند كه برگرديم ...پيامبر خواسته است همه جمع
شويم تا صداي او را بشنويم.
ساربان افسار شتر را ميكشد و دور ميزند .آب در شكم من
تكان ميخورد .وقتي به اندازهي دو فرياد به عقب برميگرديم،
كاروان را با بارهاي بر زمينگذاشته و شترهاي خوابيده ميبينيم.
پس ساربان فكر ميكند كه ا ّول آب بخورد يا طبل را بردارد.
مرد ديگري ميگويد« :پيامبر خواستهاند تا در انتظار آنها كه
نرسيدهاند،بمانيم».
ساربان پير طبل را برميدارد و بر آن ميزند .اين پيامي براي دورافتادگان
است« :ما در غدير بار به زمين گذاشتهايم .زودتر خود را برسانيد».
ساربان پير به ياد نميآورد كه كارواني در اين محل مانده باشد .پس
سخت در فكر فرو ميرود و كوزهي كوچك آبش را فراموش ميكند.
وقتي همه از راه ميرسند ،پيامبر بر روي بلندي كوچكي ديده
ميشود .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 ميگيرد و به باالي سر ميبرد .آستين علي
پايين ميافتد و سفيدي آرنجش ديده ميشود.
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 ميكند.
آذر 1388
شمارهي 3

3

.............

يد

.

.. .
..

....ق ّص ه

ا ..
ِم کلوچ ه ه
خان

وّ
م :فرشت ه

شهرام شفيعي

یک روز که با زنعمو توی آشپزخانه بودیم ،پادشاهِ بیتربیتها دستور داد من به
کالس ّ
کلم
نقاشی بروم .میدانید چرا؟ ...ع ّلتش این بود که آن روز ،ناهار فقط ُگل ِ
آبپز داشتیم و پادشاه خیلی دلخور بود .پادشاه هر وقت گرسنه و عصبانی است،
بچه دستور میدهد که برود یک چیزی یاد بگیرد.
به یک ّ
برعکس این ،آنوقتهایـی است که یک بشقاب بزرگ سیبزمینی سرخ کرده
ِ
بچهای که دو روبرش
با
ِ
سس فلفل ،جلو پادشاه باشد ...آنوقت او دربارهی هر ّ
باشد ،میگوید« :چشم و ابروی این پسره چهقدر به پدر مرحومم رفته...
میبینید؟!»
حمام
ـ چه ربطی دارد؟! ...این نوهی آقای لولهکش است که االن دارد لولههای ّ
را تعمیر میکند!
ـ عیبی ندارد ...بدو برو توی حیاتخلوت ،دنبال اردکها کن پسرم!
کلم پخته را جلو پادشاه گذاشت .من احساسات پادشاه را کام ًال درک میکنم...
خالصه ،آن روز ملکه بشقاب ُگل ِ
کاموایـی خیسی
کلم پخته آنقدر بخار دارد که آدم را یاد مغازهی خشکشویی میاندازد .مزّ هاش هم مثل دستکش
ِ
است که بخواهی با دندان از دستت درش بیاوری ...بنابراین ،پادشاه گرسنه ،حسابی ناراحت شد .بعد گفت« :گوش
نقاشی یاد بگیرد ...یک کالس ّ
کن زن ...این سوسک خشخشو باید برود ّ
نقاشی درست
و حسابی».
منظور عموجان از «سوسک خشخشو» من بودم .سوسکهای دیگر ،خشخش
اما به کالس ّ
نقاشی نمیروند.
میکنند؛ ّ
ُ
ُ
ملکه ،عرق پیشانیاش را با پیشبند گلگلیاش پاک کرد و جواب داد:
«ناهارت را بخور پیرمرد ...این غذا برای استخوانهایت خیلی خوب است».
ّ
پادشاه گفت« :حتم ًا ّ
تشکر کنم! ...من غذایـی میخواهم
توقع داری که االن
که برای شکمم خوب باشد نه برای استخوانهایم».
ـ بخور ...عوضش شب برایت سوپ پیاز درست میکنم.
اما با سوپ پیاز سرکار عالی،
ـ سوپ پیاز؟ ...حاضرم با آب استخر خفه شوم؛ ّ
نه!
ملکه از آن زنهای چاق ،باتجربه و صبور
کندن
است .صبر یعنی اینکه بدانیم برای
ِ
پرهای مرغ باید قب ًال آن را چند ساعت توی
آبجوش بیندازیم .تجربه هم یعنی اینکه
بتوانیم هرشب به یک نفر پادشاهِ بیتربیت
سوپ پیاز بدهیم.
گل کلمت را
ـ بیا بگیر پیرمرد ...
با نان گرم بخور ...حاال بگو چرا
اینقدر عصبانی هستی.
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تصويرگر :ندا عظيمي

بچهی پادشاههای کشورهای دیگر،
ـ توی این کاخ هیچکس با هیچ هنری آشنا نیست ...زن و ّ
عنوان ملکهی این کاخ ،چه هنری داری؟ ...آشنایـیات
هر کدام یک هنری داشتهاند ...خود تو به
ِ
با موسیقی در این اندازه است که یکبار به خاطر کمردرد ،به پیانو تکیه دادهای! ...وضع بق ّیه
بچه....
هم بهتر از ملکهی بزرگ ما نیست ...مث ًال همین ّ
وقتی پادشاه به اینجا رسید ،دستش را به طرف سبد سبزیخوردن دراز کرد ،نزدیک به
نیم کیلو سبزیخوردن را برداشت و یکجا توی دهانش گذاشت .بعد با دهان پر از سبزی،
به حرفهایش ادامه داد .منظرهی جالبی نبود .انگار من و ملکه داشتیم به جنگل
سرسبزی نگاه میکردیم که توفان نابودش میکرد.
ذره ذوق هنری داشته باشد؟ ...میدانی هنر ّ
نقاشی
ـ چرا این ّ
بچه نباید یک ّ
چهقدر برای مغز مفید است؟ ...تازه ،بازدیدکنندههای کاخ بهخاطر ّ
نقاشیهای
خوب ،انعام میدهند.
ـ میتوانیم با پولش هفتهای یکبار خوراک مغز گوسفند بخوریم!
وقتی ملکه این حرف را زد ،پادشاه به من نگاه کرد و دهانش آب
افتاد.
من یک لیوان آب خوردم و گفتم« :میخواهم بروم ...مادرم گفته بروم
برایش آدامس با طعم سیب بخرم».
پادشاه گفت« :پسرم ...اص ًال خودت را ناراحت نکن ...من هم اگر پدر و مادری
مثل پدر و مادر تو داشتم ،همینقدر خنگ و ابله بار میآمدم»....
ملکه درِ قابلمه را بست و عرق پیشانیاش را با پیشبند ُگل ُ
گلیاش پاک کرد.
ـ چی شده پیرمرد؟ ...میخواهی برایت یک خرده از کلمها را توی کره سرخ
کنم؟
ً
بچه بلد باشد ّ
نقاشی بکشد،
اما من میگویم اگر این ّ
ـ حتما این کار را بکنّ ...
میتواند از بازدیدکنندههای کاخ پول بگیرد.
من گفتم« :چه پولی؟ ...بازدیدکنندهها بابت چارپایه هم بهزور پول میدهند .نشستن روی
چارپایه خستگی را درمیآورد .ولی پول خرج نکردن ،خستگی را بیشتر درمیآورد».
بچهی خنگ! ...هر آدمی باید به خاطر
ـ حرفهای بسیار سطح باالیـی است ...البتّه برای یک ّ
دیدن یک چیز زیبا پول بدهد ...خود من هروقت سبیلهایم را با قیچی مرتّب
کیف کردن از
ِ
ّ
میکنم ،بابتش از بازدیدکنندهها پول میگیرم ...تو باید پشت میز اتاق جنگ بنشینی و نقاشی
بکشی .هر کس تشویقت کرد ،باید یک اسکناس نو بگذارد روی میز.
ّ
هنکنان آمد و پشت میز نشست .بعد به من گفت« :بدو برو یکی از نقاشیهایت
ملکه ّ
هنو ّ
را بیاور».
ّ
من همین کار را کردم .پادشاه نقاشی را گرفت و گفت« :نگاه کن ...این را دیروز کشید...
به یک بازدیدکنندهی ایتالیایـی نشانش دادم .میدانی چهقدر بابتش انعام داد؟ ...دو بار
توی دستمالش فین کرد! ...بعد هم مثل بوقلمون تندتند یک چیزهایـی گفت و رفت دنبال
کارش».
ُ
ملکه ،گلکلم آبپز را با چنگال برداشت و آرام به طرف دهان کوچکش برد .این کارِ ملکه
بدونشک یک روز پادشاه را می ُ
کشد.
ـ ببینم ...این که بد نیست ...به نظر پادشاه ،این ّ
نقاشی قشنگ نیست؟
اما به
ـ قشنگ؟! ...انگار با کاغذ ،دور
ِ
بچهای را که آبگوشت خورده ،پاک کردهاندّ ...
دهان ّ
دستور من اهالی این کاخ باید با لطافت هنر آشنا شوند.
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ملکه با مهربانی دستی به سر من کشید و به پادشاه گفت« :همهی
این چیزها به استعداد مربوط میشود .این پسر پاک بیاستعداد
است ...البتّه در ّ
نقاشی ...باید کمی بهش فرصت بدهی ...زمان که
بگذرد میفهمیم در چه چیزهای دیگری استعداد ندارد ...عزیزم
برو برای مادرت آدامس سیب بخر»....
پادشاه گفت« :اتّفاق ًا خیلی هم با استعداد است .فقط باید زیر
ِ
دست آدمی مثل من باشد تا کمی لطافت روح پیدا کند .یعنی ذوقش
سرحال بیاید .فکر نمیکنم آنقدر خنگ باشد که مجبور شوم کتکش
بزنم».
به نظر من ملکه راست میگوید .هر کسی توی یک کاری استعداد دارد .مث ًال خود ملکه یک
آشپز مادرزاد است .وقتی یک اردک روی چمنها راه میرود ،ملکه میتواند بفهمد آن اردک با
هویج سرخکرده خوشمزّ هتر میشود یا کدوی حلقهشده....
به هر حال ،بعد از ناهار ،من و پادشاه سوار موتورسیکلت شدیم و راه افتادیم .این موتور
را خود پادشاه با ترکیب یک دوچرخه و یک ماشین چمنزنی اختراع کرده ...طبق معمول ،بعد
از اینکه هفت سانتیمتر راه رفتیم ،موتور خاموش شد .یعنی صدایـی کرد
و پیچهای سیاهش تاپتاپ روی زمین ریخت .پادشاه گفت« :انگار گوسفند
اختراع کردهام ...فضوالت سیاهش را هرجا که بخواهد ،میریزد!»
کالس ّ
نقاشی درست آنطرف جزیره بود .اگر بهموقع میرسیدیم ،من در کالس
اولین درس را هم میگرفتم .آنوقت میتوانستم هفتهی
ثبتنام میکردم و ّ
آینده از بازدیدکنندههای سوئدی كه پولدار بودند ،انعام بگیرم .پادشاه برایم
توضیح داد که سوئدیها خیلی لطافت روح دارند .من فکر کردم سوئدیها
اما پادشاه گفت« :نه بابا! توی سوئدیها هم
بهترین مردم دنیا هستند؛ ّ
کسانی پیدا میشوند که به آدم اسکناسهای پارهپوره
میدهند».
اما حاال دیگر خیلی
اولش قض ّیه برایم زیاد مهم نبود؛ ّ
ّ
دوست داشتم که مع ّلم ّ
بچهها میگفتند
نقاشی را ببینمّ .
خانم مع ّلم خیلی مهربان است و صدایـی مثل صدای
بچهها دربارهی او دو تا چیز
بال فرشتهها داردّ .
دیگر هم گفتند .یکی اینکه ّ
نقاشیهای کتاب
دوم اینکه به
«کدوی اسرار آمیز را» خود خود او کشیدهّ ...
مجانی میدهد ...بنابراین ،آن روز،
بچهها کلوچهی ّ
همهی ّ
مهمترین آرزوی من دیدن مع ّلم ّ
نقاشی بود؛ البتّه نمیدانم
بهخاطر کلوچه بود یا ّ
نقاشیهای کتاب کدوی اسرارآمیز یا صدای
بال فرشتهها....
همین االن برایتان گفتم که موتور پادشاه همیشه خراب است .بهخاطر
همین ملکه میگوید« :خوشحالم که موتور پادشاه کار نمیکند .چون زیر
گرفتن عابرها با ماشین چمنزنی دو سال زندان دارد!»
ِ
ـ چرا وایستادی پسر؟ ...امروز آخرین مهلت ثبتنام
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است ...باید خودمان را برسانیم ...بدو ...خیال کن سگ دنبالت کرده.
پادشاهان تاریخ ،معمو ًال با اتوبوس رفتوآمد نمیکردهاند .بهخاطر همین نزدیک
اولین
کاخ ما هیچ ایستگاه اتوبوسی وجود ندارد .من و عموجان مجبور شدیم تا ّ
ِ
ایستگاه بدویم .من گفتم« :خب پادشاه ...حاال باید سوار کدام خط بشویم؟»
پادشاه حدود ده دقیقه جیبها و جورابهایش را گشت .بعد گفت:
«نشانی لعنتی را گم کردهام».
ـ حاال باید سوار کدام اتوبوس بشویم؟
ـ معلوم است ...هر کدام که کولر داشته باشد ...اجازه میدهم که تو
کنار پنجره بنشینی؛ چون یک ّ
نقاش باید خوب به دنیای اطرافش نگاه کند تا
لطافت روحش تقویت شود.
وقتی نشستیم ،پادشاه گفت« :ولش کن ...پا شو ،بگذار خودم کنار پنجره

بنشینم».
من فکر میکنم آدمها دو دستهاند :آنها که از پنجرهی ماشین به بیرون تف میکنند و آنها که
ِ
حدود پنجاه سال در تف کردن از پنجرهی اتوبوس تجربه دارد.
تف نمیکنند .پادشاه
گفتم« :پس لطافت روح من چی میشود؟»
پادشاه گفت« :بعد از اینکه پیاده شدیم!»
باالخره اتوبوس راه افتاد .پادشاه تقریب ًا هر پانصد متر یک بار تف کرد .بعد خوابش برد
خر و پفش به هوا رفت .من داشتم زیر بدن سنگینش له میشدم .توی خواب خودش را خاراند.
و ّ
ُ
کمی هم توی خواب دربارهی گل کلم و خوراک مغز حرف زد.
حدود نیمساعت بعد ،در یک مح ّلهی خلوت با خانههای سفید و بزرگ پیاده شدیم .ساختمانهای
بزرگ آن مح ّله ،از سفیدی و تمیزی ،مثل قالبهای پنیر بودند.
من گفتم« :پادشاه ...حدود سه تا ایستگاه تف نکردی ،چون خواب
بودی».
پادشاه گفت« :االن به دستشویی احتیاج دارم ...اینجا کجاست؟»
بعد یک هو زنگ خانهای را زد و گفت« :معذرت میخواهم آقا ...بنده میتوانم
دو دقیقه وقت شریف شما را بگیرم؟»
ـ برای چه کاری دوست عزیز؟
ـ میخواهم برای استفاده از دستشویی در خدمتتان باشم .بعدش این پسر را میبرم کالس
ّ
نقاشی.
ـ ...؟! ...اشکالی ندارد!
جیب مهمانهایتان را بزنید؟
ـ شما عادت ندارید ِ
ـ چرا ...عادت داریم! تشریف ببرید پولهایتان را بگذارید خانه و برگردید.
پادشاه کمی به دکمهی زنگ و کمی به من نگاه
کرد .بعد گفت« :میبینی؟ ...این روزها مردم
ظرف ّیت ندارند که آدم باهاشان یک خرده
مؤدبانه حرف بزند .برویم درِ یک خانهی
ّ
دیگر را بزنیم».
بعد از یک ساعت این طرف و آن طرف
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رفتن ،پیرزنی اجازه داد که من و پادشاه داخل خانهاش
پیرزن بیچاره سمعک داشت .وقتی آن را توی
برویم.
ِ
متوجه شد که پادشاه ّ
نقاش ساختمان نیست.
گوشش گذاشت ،تازه
ّ
پادشاه گفت« :شما توی این خانه تنها زندگی میکنید؟»
پیرزن گفت« :نه ...من یک طوطی هم دارم که حرف میزند».
پادشاه گفت« :درست است که طوطی شما حرف میزند ...ولی اگر شما بیفتید بمیرید،
نمیتواند به جایـی تلفن بزند ...اگر یک نوهی زشت دارید که کسی حاضر نیست
شوهرش بشود ،بهتر است با او زندگی کنید ...من شک ندارم که شما چند تا نوهی
زشت دارید».
پیرزن با شنیدن این حرفها ،کمی لرزید و روی نزدیکترین مبل نشست .پادشاه
به طرف دستشویـی رفت .روی در دستشویـی جای دو شکستگی دیده میشد.
اسب گردن
ـ خانم عزیز ...این شکستگیها کار طوطی نیست .فکر کنم شما یک
ِ
ُک ُلفت هم اینجا دارید ...بهش بگویید با پاهای عقبیاش در را باز نکند.
طوطی گفت« :شما یک اسب گردن ُک ُلفت اینجا دارید!»

پیرزن باز لرزید و گفت« :من به این طوطی حرفهای زشت یاد نمیدهم».
وقتی میخواستیم با پیرزن خداحافظی کنیم ،پادشاه گفت« :واقع ًا نمیدانم
ّ
تشکر کنم .اینجا خیلی به من خوش گذشت».
با چه زبانی از شما
ّ
«تشکر الزم نیست ...راستی ،شما ناهار پیش
پیرزن لبخندی زد و گفت:
من نمیمانید؟»
پادشاه یکی از مبلها را با دست امتحان کرد و گفت« :اینجا ،جای راحت
و ساکتی است .البتّه من غذای طوطی نمیخورم ...دندانهایم هم مثل
شما مصنوعی نیست».
دو ِم آن روز که ماکارونی بود ،پادشاه
پیرزن دوباره لرزید .بعد از ناهار ّ
ِ
سمعک شما افتاده بود توی بشقاب من ...بنده این
گفت« :غذای خوبی بود .فقط این
سوسک خشخشو را آوردهام تا کمی با لطافت روح آشنا بشود».
پیرزن برای آخرین بار لرزید.
خیابان پهن رسیدیم .جلو یک ورزشگاه بزرگ،
بعد از خداحافظی ،پرسانپرسان رفتیم تا به یک
ِ
عدهای توی صف ایستاده بودند .پادشاه گفت« :اینجا صف استخر است .ادارهی بازنشستگی به
ّ
مجانی داده ...بیا ببینیم
استخر
کارت
یک
من
ِ
ّ
کارتشان به درد میخورد یا نه!»
من گفتم« :عموجان اگر به خانم مع ّلم
نرسیم چی؟ ...اآلن خیلی دیر شده ...مگر
نگفتید هنر مهم است؟»
پادشاه گوشم را گرفت و گفت:
«بزرگترین هنر ،گیر آوردن
مجانی است».
چیزهای ّ
نیمساعت توی صف ایستادیم.
پادشاه برای چند نفر توضیح داد که
مجانی برای درد مفاصل خیلی
ِ
استخر ّ
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فروش بلیت،
خوب است .گیشهی
ِ
ِ
کارت پادشاه را قبول کرد؛ ولی ما هیچ
کدام «مایو» و «حوله» نداشتیم .پادشاه
بیتربیتها گفت« :وقتی این کارت را به ما میدهند،
باید بگویند که همیشه یک مایو و حوله همراهمان
داشته باشیم».
با شنیدن این حرف ،همهی آدمهایـی که زیر دوشها
بودند ،به ما خندیدند .بدترین چیز این است که یک
نفر زیر دوش به شما بخندد .به خاطر همین خندهها،
پادشاه شروع کرد به داد و فریاد که آب این استخر
کثیف است!
مرداب بوگندو را گذاشتهاید استخر؟ ...اگر
ـ اسم این
ِ
اول باید آبش
بچه تویش در حال غرق شدن باشدّ ،
این ّ
را عوض کنند تا من بروم نجاتش بدهم .من از ِ
رنگ این
آب میفهمم که اگر کسی تویش شنا کند ،مثل کدوی
قلمی ،پر از ّ
لکههای سفید میشود.
دیگر هیچکس حاضر نشد توی استخر برود و استخر تعطیل شد .پادشاه بیتربیتها ،بعد از داد و
هوارهایش ،کمی هم دربارهی خاص ّیت کدو و ّ
لکههای سفیدش توضیح داد .حتّی گفت :که بهترین کدو آن
است که در دنبه سرخش کنند و داغداغ بخورند .در این بین اگر زبان آدم بسوزد ،ارزشش را دارد.
یک نفر گفت« :میروم برای شام کدو بخرم».
وقتی همه رفتند خانه ،پادشاه گفت« :از بس داد زدم ،گلویم خشک شد ...».آنوقت خم شد و
چند ِ
کف دست از آب استخر خورد.
بعد از دو ساعت سرگردانی در کوچه پسکوچههای شهر و پرسیدن نشانی از این و آن ،باالخره
خانهی خانم مع ّلم را پیدا کردیم .پادشاه دکمهی زنگ را فشار داد و گفت« :من پادشاه بیتربیتها
هستم .نوهی برادرم را آوردهام تا ّ
نقاشی یاد بگیرد».
صدای پیرمردی که هی سرفه میکرد ،گفت« :خانم مع ّلم از اینجا رفته .اجارهی این خانه برایش
بچهها کلوچه
گران بود .رفت یک خانهی ارزانتر پیدا کند  ....شاید برای اینکه بتواند باز به ّ
بدهد ...صبر کنید چند تا از آخرین کلوچههایش را برایتان بفرستم».
پیرمرد کلوچهها را با سبدی که به طناب بسته بود پایین فرستاد .پادشاه بعد از اینکه یک دل سیر
کلوچه خورد به من گفت« :چهقدر دماغ و چانهات به پدر مرحومم رفته! بیا یک بوس بده به عمو!»
حاال دیگر شب شده بود .پادشاه دور دهانش را پاک کرد گفت« :این هنر ّ
نقاشی هم کار نان و
آبداری نیست .باید از همان
چارپایهات پول در بیاوری.
خورد؛
لطافت روح به درد نمی َ
چون کلوچه این روزها گران
شده!»
من هیچوقت فرشتهخانم
اما از آن روز
کلوچهها را ندیدمّ .
ُ
به بعد ،روحم مثل لپهای یک
نوزاد نازنازي ،لطیف شده!

جواب سرگرمي گربهی سفید کوچک

سعيد كفايتي
اهرام مصر از معروفترين آثار
باستاني دنيا به حساب ميآيند .اين
مجموعه جزو «عجايب هفتگانهي
جهان» است و پس از هزاران سال،
هنوز باقيمانده است.
هر سال صدها هزار نفر از اهرام مصر
بازديد ميكنند.
بعضي از بازديدكنندگان دوست
دارند از اهرام عظيم باال بروند؛
ولي سوت نگهبانها ميگويد كه
اين كار ممنوع است!
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اهرام

اهرام مصر ،تعدادي «هرم» سنگي
بزرگاند كه براي نگهداري جسد
پادشاهان مصر ساخته ميشدهاند.
هرم يك شكل هندسي جالب است.
اگر دوست داريد بدانيد هرم چه شكلي
است ،همين اآلن در دفترتان يك هرم
بكشيد :ا ّول يك مربّع رسم كنيد .بعد
يك نقطه در خارج مربّعتان مشخّ ص
كنيد .حاال چهار گوشهي مربّع بايد با

چهار خط به نقطه وصل شود.
ارتفاع بعضي از هرمهاي مصر به
146متر ميرسد .اين ارتفاع را با طول
قد انسان مقايسه كنيد .گفتيم كه اهرام
بهعنوان قبر پادشاهان مصر ساخته
ميشدهاند .چه قبرهاي
بزرگي! ...تا حدود
 4000سال بعد از
ساخت اهرام ،هيچ
ساختماني بلندتر از
آنها وجود نداشت.

فرعون

«فرعون» به معني بزرگ است .به
پادشاهان مصر فرعون ميگفتهاند.
هيچ كشوري در دنيا به اندازهي
مصر ،به خود پادشاه نديده است.
افراد زيادي در خدمت پادشاههاي
مصر بودهاند .دهها هزار برده مجبور
به انجام دادن كارهاي سخت بودند
تا پادشاه و اطرافيانش زندگي راحتي
داشته باشند .فرعونها به طال و
زيورآالت عالقه داشتند .آنها گردن،
ُمچ و بازوي خود را با جواهرات
مختلف ميآراستند .فقط  20نفر
وظيفه داشتند كه به آرايش ظاهري
يك «فرعون» رسيدگي كنند!

ساخت اهرام

مهم اين است كه «بردگان»
سؤال ّ
چهطور ميتوانستند با دست خالي
و ابزارهاي سادهي آن زمان ،قطعه
سنگهاي بزرگ را جابهجا كنند .اين
مع ّما ،ذهن دانشمندان را به خود
مشغول كرده است .بردگان،

سنگها را از فاصلهي هزار كيلومتري
به آن محل ميآوردهاند .اين كار ،به
اندازهي ساخت اهرام عجيب است.
سنگهاي غولپيكر ،بايد تا ارتفاع
مدت 20
150متري باال ميرفتند .در ّ
سال ،يكصد هزار برده مشغول بهكار
ك هرم ساخته شود .وزن
بودهاند تا ي 
متوسط
هر كدام از سنگها بهطور
ّ
 2500كيلوگرم بوده است .الب ّته در
هرمها ،سنگهايـي به وزن  500هزار
كيلو هم وجود دارد!
سطح بيروني اهرام صاف و صيقلي
بوده است .اهرام نه تنها در اثر تابش
خورشيد ،بلكه ح ّتي با نور ماه هم
به خوبي ميدرخشيدهاند .اين نشان
ميدهد كه براي صيقلي كردن سنگها
هم كار زيادي انجام گرفته است.

داخل هرم

اهرام هميشه اسرارآميز بوده و
هستند .مهندسان سنگها را روي هم
چيدهاند و به شكل هرم درآوردهاند؛ در
هر هرم راهرويـي وجود دارد كه
به ّ
محل قبر فرعون ميرسد.

حدود  90سال پيش ،با استفاده از همين
راهروها ،موميايـي يكي از فرعونها
بيرون آورده شد .با اين كشف ،مردم
دنيا بيشتر از قبل به تاريخ مصر
عالقهمند شدند ...الب ّته همين راهروها
به دزدها اجازه دادند كه اشياي قيمتيِ
مقبرهها را به سرقت ببرند!
خوب است بدانيد در داخل هرم و
در كنار قبر پادشاه ،براي روح او يك
دستشويـي هم ميساختند!

فرعونها و پيامبران الهي

قرآن در چند آيه به ماجراي حضرت
موسي و فرعون اشاره كرده است.
حضرت يوسف (ع) نيز با
يكي از فرعونها همعصر
بوده است .نام فرعون
زمان حضرت موسي را
«رامسس ا ّول» گفتهاند.
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آنقدر آنها را در خيابانها ديدهايم كه ديگر
حضورشان را فراموش كردهايم!
پدرم ميگويد« :فقط كافي است سري به پاركها بزنيم.
هنوز هم ميشود آنها را ديد».
بله  ...منظورم همان همسايهها هستند :جانوران شهري!
همانها كه گاهي فراموششان ميكنيم .راستي نكند كالغها
با ما قهر كنند؛ چون گاهي صبحهاي زود هم قارقار نميكنند!
پدرم ميگويد« :تا سالهاي قبل ،سگها توي كوچههاي شهر
اما االن در حاشيه شهر هستند .شايد از ماشينها
فراوان بودند؛ ّ
ميترسند .گربههاي شهر هم ديگر زياد موش نميگيرند!»
اين روزها ،وقتي كه در خيابان راه ميروم ،سرم يا به زمين است
يا به هوا!  ...روي شاخهها دنبال پرنده ميگردم .يا در گوشه و كنار
شهر ،دنبال جانوراني كه با ما در شهر همسايهاند.
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سردبير مجلّ ه براي اينكه به خاطر
سر به زيري يا سر به هوايـي دچار
باليـي نشوم ،دست به كار ميشود.
يعني از آقاي مظفّري و خانم زواران
ميخواهد به دفتر مجلّه بيايند .من
هنوز هم در فكرم كه آيا تهران
حيواناتي غير از گربه و موش هم
دارد؟
سؤالم را از خانم زواران ميپرسم.
او در جواب ميگويد كه بله  ...توي
شهر تهران مناطق حفاظت شده و
محيطهاي سبز براي جانوران وجود
دارد.
آقاي مظفّري هم گفتهي خانم
زواران را تأييد ميكند.
پـاركهـايجنـگـليوپـاركهـاي
تفريحي ،محلهاي مناسبي براي زندگي
جانوران است .ا ّما راستي چه جانوراني
در اين مكانها زندگي ميكنند؟
خانم زواران براي مثال چند جانور
را معرفي ميكند« :ما در تهران گربه،
روباه و شغال داريم كه از پستاندارانند.
در حاشيههـاي شهـر هم گرگهـا و

تصويرگر :سولماز جوشقاني
وحيد پورافتخاري
نرگس الهياري

* تشي :حيواني خارپشت مانند كه تيغهاي بلندي (حدود  10سانتيمتر) دارد.

خـانوادهي گرگسـانـان را داريم.
در دستهي پرندگان ،گنجشك ،انواع
كبوتر ،انواع كالغ و زاغ ،جغد و ح ّتي
عقاب داريم .تهران ح ّتي قورباغه و
وزغ هم دارد .در حاشيهها ،الكپشت
نيز زندگي ميكند».
آقاي مظفّري به اين فهرست
چيزهاي جالبتري اضافه ميكند:
«تهران ما ،خارپشت ،تشي* و انواع
ن تهران پلنگ
شاهين دارد .در استا 
هم زندگي ميكند».
من اعتراف ميكنم كه ميترسم نكند
يكوقت پلنگ به سراغم بيايد .ولي
دو كارشناس مجلّه ميگويند« :خيالت
راحت! آنها از محدودهي شهري
تهران دور هستند و خانههايشان را
خيلي دوست دارند ،پس جاي نگراني
نيست!»
به سـراغ دوسـتـان سـاكت شـهر
ميرويم :گربههايـي كه اين روزها
كمتر موش شكار ميكنند! وقتي از كنار
سطلهاي زباله رد ميشوم ،گربهها
را ميبينم كه در حال غذا خوردن

هستند .خانم زواران توضيح ميدهد:
طي زمان ،رفتارهاي غذايـي
«در ّ
حيوانات تغيير ميكند ،وقتي زباله
به راحتي در دسترس گربههاست،
آنها ديگر سراغ موشها نميروند.
پس تعداد موشها بيشتر و شهر هم
آلودهتر ميشود .همين آلودگي باعث
توليد مثل زيادتر سوسكها ميشود».
خانم زواران ميگويد« :سوسك
ح ّمام و سوسك آلماني ساكن اصلي
طي سالها ،در
ايران نبودهاند .در ّ
سفر كاروانهاي تجاري به ايران،
اين جانوران در ميان بارها به ايران
رسيدهاند».
آقــاي مظفّــري مـيگـويد« :ايـن
سوسكهاازخانوادهيسوسكنيستند؛
بلكه از خانوادهي سوسريها هستند .و
نميتوان به آنها لقب سوسك داد!»
مـن ديـگر دارد چنـدشم مـيشود،
كـمكـم بدنم هم مـورمـور مـيشود.
يـادسوسكهـاي(سوسري)ح ّماممان
ميافتم و از آقاي مظفّري خواهش
ميكنم كه بحث را عوض كند.
ايشان شروع به توضيح دادن دربارهي

مارمولكها ميكنند« :مارمولكهاي
خانگي،اص ً
الموجوداتخطرناكينيستند.
آنها كام ً
ال بيآزارند .مارمولكها ،تخم
حشرات را ميخورند تا ما مجبور نباشيم
از حشرهكشها استفاده كنيم .هميشه هم
راه برگشت به خانهشان را بلدند .پس
اگر در خانه مارمولك ديديد ،خانهتان
ك راهش را گم
را به هم نريزيد .مارمول 
نميكند».
حيوانات شهري هم حق زندگي
دارند .اگر ما از آنها ميترسيم ،به
علت نشناختن آنهاست .گاهي با
حيواناتي برخورد ميكنيم كه كمتر
در شهر ديده ميشوند :عقاب يا جغد
يا بزمجهاي كه راه گم كرده و ...بايد
اين جور موارد را به آتشنشاني اطالع
دهيم».
پس يادمان باشد كه حيوانات هم
حق زندگي دارند .ما نبايد محيط
زندگي آنها را خراب كنيم؛ چون
خداوند به آنها زندگي داده است.
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تا به حال كسي را دور و ب َ َرم نديدهام كه به اندازهي او كتاب خوانده باشد .دلم
ميخواهد بپرسم« :چهطور وقت كردهايد اين همه كتاب بخوانيد؟! ...نكند بيست و چهار
ساعت شما ،دو برابر مال ماست؟!»
ِ
نصف
ا ّما خجالت ميكشم اينها را بپرسم .فقط توي دلم آرزو ميكنم كه ما ،دستكم،
ِ
نصف او كتاب بخوانيم!

بچهها و بزرگساالن .نام آخرين
حدود بيست و پنج كتاب از او منتشر شده است؛ براي ّ
بچهها نوشته ،اين است« :مواظب بند كفشهايتان باشيد!»
كتابي كه براي ّ

بيشتر به خواندن عالقه داشتم .يعني خيلي عالقه
داشتم! گاهي شبها تا صبح بيدار ميماندم و كتاب
ميخواندم .در كتاب خواندن ّ
لذتي هست كه در هيچ
سرگرمي ديگري نيست .الب ّته آدم بايد خودش اين ّ
لذت
را كشف كند.

بچهها ،چگونه و با چه روشي
موقع نوشتن براي ّ

وقتي دانشآموز بوديد ،چهقدر به خواندن و
نوشتن عالقه داشتيد؟

بهعقابنگاهميكنم

گفتوگو :مژگان بابامرندی

يعني يك سيب ميگذارم اينجا ،يكي آنجا ...همينجور
تخيلم را ميگويم ...به او
تا دم در .بعد مياندازمش بيرونّ .
ميگويم كه تنبلي بس است .برو كار كن! تنبلي موقوف!
ترسي كه دارم اين است كه مبادا آن خطي كه دارم
دنبال ميكنم ،يادم برود .به خاطر همين ،وقتي صفحه پر

يعني چي؟!

به كودك درونم مثل مادر حسنكچل سيب ميدهم!

به دنياي كودكي و نوجواني برميگرديد؟

عادتهاي شما هنگام نوشتن چيست؟ ...چه
ميشود ،ح ّتي كاغذ را عوض نميكنم .چون ميترسم
مطلب يادم برود .بنابراين به كنار صفحه ميروم و شروع شرايطي بايد براي كارتان وجود داشته باشد؟

خاصي ندارم ...شايد همان چاي
ميكنم جاهاي خالي صفحه را پر كردن .يك نفر به من
عادتها؟ ...عادت ّ
و خرمايم جور باشد ،ديگر نيازي ندارم؛ ا ّما اگر الزم
گفت تو عاشق كنارههاي كاغذي!
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باشد ،تحقيق يا تجربه ميكنم .بهعنوان مثال ،اگر بخواهم
دربارهي يك عقاب بنويسم ،ميروم باغوحش و خوب
عقاب را ميبينم .بعد مطالب زيادي دربارهي عقاب
ميخوانم .به دايرهالمعارف هم مراجعه ميكنم.
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قصهها از كجا ميآيند؟
ب ه نظر شما ّ

ب ه جز آن ،خيلي جاهاي ديگر هم رفتهام!

قصه به باغوحش هم
واقع ًا تا حاال براي ّ
رفتهايد؟

از يك تصوير ...يك
شخصيت...
كلمه ...يك
ّ
نـويسـنـدهقـدرتـيرا
كه در چيزي پنهان است
يا «هسته»...
كشف ميكند .يك «دانه»
كي فكر ميكند بعدها «درخت» خواهد شد؟ ...نويسنده
كشف ميكند اگر اين هسته را در زمين بكارد ،درخت
خواهد شد ...الب ّته هر كس دانه يا هستهي خودش را پيدا
قصه ميرويد.
ميكند .آن را ميكارد و بعد يك ّ

پنج کتاب دوست داشتنی تمام عمرتان تا امروز
را نام ببرید.

بچهام
مادری از «آینشتاین» پرسيد چه كار كنم كه ّ
مثل شما دانشمند بزرگی شود؟ آينشتاين گفت :افسانه
بخواند.
من در كودكی افسانه زياد خواندم .بعضی از نويسندگان
مثال «تولستوی»
جهان اين افسانهها را بازنويسی كردهاندً .

افسانههايی را بازنویسی کرده است که کتابش به
فارسی ترجمه شده.
«غوره»ی مجيد راستی يا «قدم يازدهم» خانم
طاقديس يا «بخوان چكاوك» فروزنده خداجو را
دوست دارم .از داستانهای ادبيات جهان« ،لباس
نو امپراطور» به نظرم داستان جالبی است« .فرشتهی
سرگردان» و «يك آدم چهقدر زمين میخواهد»
هم خیلی خوب است« .پینوکیو» هم کتابی است که
کهنه شدنی نیست.

• سال  1340در تهران متولّد شد.
قصه نوشتن كرد .تا امروز
• از سال  1359شروع به ّ
بچهها نوشته است.
بيست كتاب براي ّ
بچهها رمان و داستان کوتاه مینويسد.
• سليمانی برای ّ
قصههايش آدمها را به دوستی و مهربانی دعوت
او در ّ
میکند.

نقي سليماني کيست؟
یک ّ
تکه از نوشتههایتان را که به یاد میآورید،
برایمانبگویید.

پسرك با چشمهای درشتش خوب به بليت فروش
نگاه كرد و گفت« :آقای بليت فروش! يعنی شما از صبح
تا شب ،اين تو هستيد؟»
«خب الب ّته ،چهطور مگر؟»
«دلتان خسته نمیشود؟ يعنی اصال ً خسته نمیشويد؟
دلتان نمیگيرد؟»....
این چند خط از کتاب «گلدان پشت پنجره» است.

بـچــهروبـاه
بـاد و ّ
اين تصوير ّ
اول است.
كار حسن
عامه كن .او تا به حال
نمايشگاههاي
زيادي برگزار كرده و
تصويرگري كتا
بهاي گوناگوني را هم
انجام داده است :قص
ّ ههاي شيرين مولوي،
خرسي كه هرگز
عسل را نچشيده بود،
شنل قرمزي و ....
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ّ
عكاس :اعظم الريجاني

آن روز صبح حسن عامه كن خيلي خوشحال بود .او يك تصوير از يك مرد ،يك پرنده
و يك روباه کشیده بود .فريد بهنوا به او گفته بود :من روي تصوير تو يك داستان
مينويسم  .گلمح ّمد خداوردي هم كه همان جا نشسته بود ،گفت :چهطور است كه من
هم براي داستان ،يك تصوير جديد بكشم؟

باد هر روز به طرف ت ّپهی سبز و
زيبا میوزيد .روی ت ّپه ،همه باد را
دوست داشتند ...هم گلهای زرد،
بچه روباههای کوچک و هم
هم ّ
درخت بيد  ...ا ّما هيچ کس ،هيچ
وقت باد را نديده بود؛ چون که باد
ديدنی نبود.
بچه روباهها باد را از بوی موهای
ّ
پيچ در پيچش
میشناختند .باد
هميشهگيسوی
بلندش را در
باران میشست.

اين بود که موهايش هميشه
بچه روباهها
خوش بو و لطيف بودّ .
صورتهايشان را الی گيسوی باد
میچرخاندند و کيف میکردند.
بچه روباه خاکستری
يک روز ّ
از روباه پير پرسيد«:باد کجا
میرود؟ ...چرا هيچ وقت پيش ما
نمیماند؟»
روباه پيرگفت «:باد هميشه در
حال رفتن است ...از وقتی روباهها
روی اين ت ّپه بودهاند ،هيچ وقت
هيچ روباهی نديده است که باد
يکجا بماند».
درخت بيد هميشه موهای بلند
باد را شانه میزد؛ ا ّما هر بار ،قبل
از اين که کارش تمام شود ،باد
هوهو میکرد و میرفت .بنابراين،
هميشهدستهایدرختبيدپشت
بچه روباه
سر باد دراز بود .وقتی ّ

خاکستری به درخت بيد رسيد ،از
او پرسيد«:چرا باد هيچ وقت پيش
ما نمیماند؟»
درخت بيد جواب داد «:يک روز
نوبت باد میشود ...آن روز باد آرزو
میکند که بتواند مثل درختها
يکجا بماند ...روزی خواهد رسيد
که باد بخواهد راز دلش را به کسی
بگويد».
روزها آمدند و رفتند؛ درخت
بيد باز موهای باد را شانه زد؛ ا ّما
هيچ رازی را از دهان او نشنيد .تا
اين که يک روز مرد اسب سواری
باالی ت ّپه آمد .مردی با اسب سفيد
و يک کاسهی سفالی ...باد يال
اسب سفيد را نوازش کرد .بعد
بوی خوش ياسهای وحشی را
به طرف صورت مرد برد .مرد به
اسبش گفت «:چه باد خوبی ...انگار
غصههای دلم را کند و با
کمی از ّ

خودش برد».
مرد اين را گفت و کاسهی
سفالیاش را الی علفهای سبز
گذاشت .مادر اين مرد بيمار بود.
مرد کاسهاش را آنجا گذاشت
تا شبنم گوارا در آن جمع شود.
میخواست شبنم را برای نوشيدن
به مادرش بدهد تا شايد حالش
خوب شود ...بعد از اين کارها،
بچه روباه را بغل گرفت و نوازش
ّ
بچه
کرد .اين ا ّولين مردی بود که ّ
روباه از او نمیترسيد.باد ،آن شب
تا خود صبح ،قطرههای ريز شبنم
را از روی علفها و گلها به طرف
کاسه برد .با آمدن صبح ،باد دوباره
صدای شيههی اسب سفيد را شنيد.
با اين صدا چيزی در دلش لرزيد.
درخت بيد فهميد که باد بيشتر از
هر روز برای رفتن عجله دارد .پس
تند تند موهای باد را شانه زد.
روباه کوچک خاکستری پيش
درخت بيد آمد و گفت «:نزديک

بود الی موهای باد گم شوم.
امروز باد میخواست کجا برود
که اينقدر به هر طرف میدويد و
عجله داشت؟»
درخت بيد گفت «:حاال باد رازی
در دلش دارد ...رفت تا موقع شانه
زدن موهايش چيزی از او نپرسم.
ا ّما من راز باد را فهميدم ...باد آرزو
دارد بتواند به مرد اسبسوار کمک
کند تا مادرش زودتر خوب شود؛
ا ّما کاری از دستش بر نمیآيد».
مرد از اسب سفيد پياده شد و ديد
که کاسهاش پر از شبنم سحری
شده است .پس خندهای کرد و
خدا را شکر گفت .آن وقت به
اسبش گفت «:ا ّما امروز جای باد
مهربان خالی بود».
صدای مرد در دشت پيچيد
و باد آن را شنيد .پس احساس
ِ
حرف مر ِد
کرد که با شنيدن اين
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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روبـاتهای
بـازيـافـتي

گربهی سفید کوچک

بچهگربهی سفید و کوچک در صفحههای رشد دانشآموز گم
ّ
شده ...او را به مادرش برسان.

جواب سرگرمي در صفحهي 9
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طرح :س ّید رسول میردامادی
تصويرگر :ميثم زيدي
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بــالـ 
ش
ّ
معـطـر
1

پارچهي پنبهاي سفيد را از وسط ببريد.
پارچهي صورتي را به شكل قلب يا هر
شكلي كه دوست داريد ،بُرش بزنيد.

2

ح

سين شاهوردي

هديهي خوشبو بسازيم!
چيزهايـي كه بايد فراهم كنيم:
قيچي
روبان
سوزن
نخكتان
گياهان ّ
معطر
چسب مخصوص پارچه
پارچهي پنبهاي سفيد در اندازههاي  20در  10سانتيمتر
پارچهي پنبهاي صورتي به ابعاد هشت در هشت سانتيمتر

4
ي صورتي را به اين شكل
لبهي پارچ ه 
بدوزيد .سپس آنرا به يكي از پارچههاي
سفيدبچسبانيد.

3

دو پارچهي مربّع سفيد را بر روي هم
حاال آن را با گياهان خوشبوي خشك پر كنيد.يك روبان
ِ
قرار دهيد .سه ضلع آن را بدوزيد .يادتان را به صورت حلقه در گوشهي قسمت باز قرار دهيد .حاال با
نرود كه يك ضلع آن را باز بگذاريد.
چسب پارچه آنرا محكم كنيد .ديگر ميتوانيد ضلع باقيمانده را بدوزيد.
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سم ّيه قليزاده

«ورزش ميني بسكتبال» يا پس ِر بسكتبال بزرگ!

اين ورزش درست مثل بسكتبال است؛ الب ّته براي بازيكنان
يازده و دوازده ساله  ...در ميني بسكتبال ،هر تيم دوازده
بازيكن دارد .وزن توپ حدود نيم كيلوگرم است .اين بازي
در چهار بخش  10دقيقهاي انجام ميگيرد.

تاريخچهي بسكتبال و سبد هلو

تا قبل از سال  1891ميالدي ،ورزشهاي «فوتبال
توجه مردم آمريكا بود .اين
آمريكايي» و «بيسبال» مورد ّ
دو ورزش به محيطي بزرگ نياز داشتند و در زمستان هم
نميشد به آنها پرداخت .بنابراين ،بسكتبال در سال 1891
با تالش يكي از اساتيد ورزش اختراع شد .وسايل ا ّوليهي آن
هم يك سبد هلو و الستيك داخلي توپ فوتبال بود!  ...الب ّته
اين سبد و شكل بازي با آن ،بعدا ً تغيير كرد.
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آذر 1388
شمارهي 3

بسكتبال در ايران

اين بازي از سا ل  1314شمسي به ايران وارد شد .ده سال بعد از
ورود بسكتبال به ايران ،كشورمان در بازيهاي المپيك  1948لندن
شركت كرد.

حدادي
حامد ّ

او بازيكن ايراني ليگ بسكتبال  NBAاست.
حدادي متولّد  30ارديبهشت  1364در اهواز است .او با
حامد ّ
 218سانتيمتر قد ،در پست سانتر تيم ملّي بسكتبال ايران بازي
ميكند.

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

ـ برندهي مدال برنز بازيهاي آسيايـي 2006
ـ قهرمان آسيا در سال 2007
ـ بهترين برگشتدهندهي توپ در المپيك  2008پكن

«مايكل جردن» چهرهي افسانهاي بسكتبال

جردن دارندهي ركورد امتيازآورترين بازيكن فصل مسابقات با
 30/12امتياز است .او در دوران بازياش  32292امتياز و 5633
پاس گل داشته است.
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علیاکبر زینالعابدین همدانی

هواپیمایـیکه
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یداد
سمج معروف

او یک آدم سمج است ،سمج یعنی کسی که وقتی بخواهد کاری را انجام دهد ،ولکن نباشد! مثل
مورچهها که دانهی گنده را به دهن میگیرند و از دیوار راست میروند باال ...یک سانتیمتر مانده به خط
اما دوباره از دیوار باال میروند ...البتّه مورچهها پشت کار دارند.
پایان از آن باال پرت میشوند پایینّ ...

کاش پرنده بودم

قد او کوتاه است .میخواهد مثل پرندهها پرواز کند .او یک برادر
«ارویل» سبیل پر پشتی داردّ .
بهنام «ویلبر» دارد که مثل خودش سمج است .به این دوتا میگویند« :برادران رایت».
برادران رایت یک مغازهی دوچرخهسازی دارند .آنها عاشق دوچرخه سواریاند .یک «کایت» هم
دارند .کایت آنها دو بال دارد .سوارش میشوند و از باالی ت ّپه خودشان را ول میکنند در دل آسمان.
گاهی با کالغها سالم و احوالپرسی میکنند ...باد ،کایت آنها را هرجا بخواهد میبرد.

آمادگی برای رانندگی در آسمان

برادران رایت از اینکه وزش باد کایتشان را این طرف و آن طرف میبرد،
ناراحتند .دلشان میخواهد خودشان توی آسمان رانندگی کنند .یک روز ارویل
به داداشش میگوید« :ویلبر جان ما میتوانیم با دوچرخهمان پرواز کنیم».
آنها یک موتور برای دوچرخهشان میسازند .یک فرفرهی بزرگ هم جلو آن
میگذارند .دو بال هم دو طرف آن قرار میدهند .چرخهای دوچرخه را هم کوچک
میکنند .اسم این وسیلهی عجیب و غریب را میگذارند :هواپیما!

پرواز یک دقیقهای

اما میترسند که کنفت شوند .برای
ارویل و ویلبر میخواهند پرواز کنندّ .
اول ارویل سوار میشود ،موتور
همین فقط پنجنفر از دوستانشان را خبر میکنندّ .
هواپیما موقع روشن شدن صدای سرفه میدهد .از باالی ت ّپه حرکت میکند .هواپیما
هر طرفی که ارویل میخواهد میرود .آدمها از پایین گردنشان را باال گرفتهاند
تعجب به اندازهی یک قابلمه ،باز مانده است .هنوز یک
و دهانشان از ّ
اما
دقیقه نگذشته که هواپیما سقوط میکند و درب و داغان میشودّ .
برادران رایت ادامه میدهند؛ با سماجت!
انسانها همیشه آرزو داشتهاند که پرواز کنند .لئوناردو داوینچی نقّاش ،ا ّولین
کسی بود که دستگاهی شبیه بال پرندگان ساخت .برادران رایت هواپیما را
اختراع کردند .آنها در سال  1903میالدی (حدود صد سال پیش)
ا ّولین پرواز با هواپیمای موتوردار را انجام دادند .این پرواز یک
مد ِ
ت
دقیقه بیشتر طول نکشید و ناموفّق ماند .دو سال بعدّ ،
طوالنیترین پرواز آنها به سیدقیقه رسید.
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خیابان
ِ

«شاهزاده فرانتس» و همسرش سوار ماشین در خیابانهای کشور
«صربستان» گشت میزنند« .سوفیا» اسم زن شاهزاده است .شاهزاده
سبیل خوشگلی دارد و موهایش را با یک چیزی چرب میکند که همیشه
برق میزند .او پسرِ امپراطورِ اتریش و مجارستان است.

رنگپریدگی

کسی که میخواهد شاهزاده و همسرش را بکشد ،از فاصلهی دور یک بمب
ناجور به سمت اتومبیل آخرین مدل فرانتس پرتاب میکند .یکی از محافظان زخمی
اما چیزیش نمیشود.
میشود .رنگ از صورت پسر امپراطور میپرد؛ ّ

کوچهی تنگ

آنها با اتومبیلشان فرار میکنند .راننده دستپاچه
میشود .توی کوچهی تنگی میافتند .آن مرد ول کن
نیست .سالح کمری را درمیآورد .دو تا گلوله شلیک
میکند .یکی برای فرانتس ،یکی برای زنش .شاهزاده و
بانو در کشور غریبه کشته میشوند.

پدر عصبانی

پدر فرانتس که شاه اتریش و
مجارستان است ،عصبانی میشود و
به کشور صربستان حمله میکند .بعد
روسیه ،آلمان ،فرانسه ،آمریکا و بیشتر
مهم دنیا هم قاتی این جنگ
کشورهای ّ
ّ
اول با شلیک این
میشوند .جنگ جهانی ّ
دو گلوله شروع شده است.

در سال  1914میالدی ،شاهزادهی اتریش در
صربستان کشته میشود .یک ماه بعد از این حادثه،
اتریش به صربستان اعالم جنگ میکند .کشورهای
عده با اتریش ،یک
دنیا دو دسته میشوند .یک ّ
عده با صربستان .بعد همه با هم میجنگند و جنگ
ّ
جهانی ا ّول تا چهار سال طول میکشد .به این جنگ،
جنگ بزرگ هم میگویند.

تصويرگر :نگين حسينزاده
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ّ
زواران حسینی

است.

در دنیای جانوران ،تخم گذاشتن یا
بچه به دنیا آوردن ،کا ِر «مادر»هاست.
ّ
بچهها را ب ه دنیا میآورند و از
مادرها ّ
آنها نگهداری میکنند ...ا ّما معموالً
در هر چیز استثناهایـی هم وجود
دارد .یکی از این استثناها «اسبک»های
دریایـیاند .اسبک دریایـی را پدر به
دنیا میآورد!
بر ِ
عکس ماهیها و جانداران دیگر،
بچه میزاید!
اسبکهای دریایـیِ پدر ّ
اسبک دریایـیِ مادر ،تخمها را
داخل کیسهای که جل ِو شکم پدر است
بچهها در این کیسه بهدنیا
میریزدّ .
میآیند و کمی بزرگ میشوند .آنها
وقتی که بتوانند شنا کنند ،از کیسهی
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پدرشان بیرون میآیند.
در حدود  40نوع اسبک دریایـی
در دنیا وجود دارد .این اسبکها از
نظر ظاهری شباهتهای زیادی به هم
دارند .اسبکهای دریایـی میتوانند به
رنگهای مختلفی درآیند :زرد ،قرمز،
سبز و بسیاری از رنگهای ترکیبی.
اسبکهای دریایـی با عملِ تغییر
رنگ« ،استتار» میکنند .یعنی از چشم
دشمنانشان پنهان میمانند.
اسبکهای دریایـی نوعی ماهی
هستند؛ ا ّما شباهت زیادی به ماهیها
ندارند .آنها ایستاده شنا میکنند .دم
بلند و پیچ خوردهای هم دارند که از
آن برای گرهزدن خودشان به گیاهان

دریایـی استفاده میکنند .آنها با این
کار میتوانند خود را در یک محل نگه
دارند.
کوچکترین اسبک دریایـی،
حدود  16میلیمتر (کوچکتر از یک
بند انگشت) است! ...بزرگترین نوع
آن هم حدود  35سانتیمتر طول دارد.
اسبکهای دریایـی شکارچیاند؛
ا ّما شکارچیهای بیدندان! آنها
«الرو» ماهیها و سختپوستان کوچک
داخل آب را میخورند .این اسبهای
کوچک دریا ،غذایشان را با دهان لوله
مانندشان میمکند .مثل کسی که با نی،
شربت میخورد!
مانند بعضی از مارمولکها،
چشمهای اسبکهای دریایـی هم جدا
از یکدیگر عمل میکنند .مث ً
ال در حالی
که چشم راست به جلو نگاه میکند،
چشم چپ میتواند عقب را نگاه کند!

بچههایشان جدا
ماهیها بعد از تخمریزی ،از ّ
میشوند .یعنی قبل از به دنیا آمدن آنها میروند...
ا ّما بعضی ماهیها رفتار متفاوتی دارند .گربهماهی
بزرگ ( ُگلوماهی) از تخمهایش مراقبت میکند؛ الب ّته
به کمک ماهی پدر!
بله این گربهماهیهای پدراند که از تخمها مراقبت
میکنند؛ آن هم در دهانشان!
گربهماهی نر پیش از تخمریزی بهدنبال یک محل
امن میگردد .پس از آنکه گربهماهی ماده ،تخمهایش
را آنجا ریخت؛ پدر آنها را وارد دهان خود میکند.
گاهی وقتها گربهماهی پدر این کار را تا کمی بعد از
به دنیا آمدن فرزندانش هم ادامه میدهد .گربهماهی
پدر ،با نگهداری تخمها در دهانش ،از کار جانورانی را
که میخواهند آنها را بخورند ،جلوگیری میکند.
گربهماهیها بینایـی ضعیفی دارند .سبیلهای این
ماهیها به آنها کمک میکند تا غذایشان را شناسایی
کنند .
گربهماهیهای ایران ،در آبهای خلیجفارس و
دریای عمان زندگی میکنند.

دهان پدر امن است!
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تعجبنکرد
روباهیکه ّ
افسانهای از «سربند» اراک
محمدرضا شمس
به روایت ّ

یک روز روباه و خرچنگ و الکپشت با هم شریک شدند و
گندم کاشتند .موقع برداشت محصول که رسید ،روباه ح ّقهباز با
خودش گفت« :نه بابا ...این کار از آن کارها نیست .خیلی سخت
است».
بنابراین توی فکر رفت و کلکی سوار کرد .صداش را
انداخت تو گلوش و فریاد زد« :امان! ...فغان! ...کوه دارد
خراب میشود .بیچاره شدیم .بدبخت شدیم .اگر کوه خراب
بشود ،تمام محصولمان زیر آن از بین میرود».
شریکهای دیگر گفتند« :حاال میگویـی چهکار کنیم؟
چه خاکی به سرمان بریزیم؟»
روباه گفت« :شما کارتان را بکنید .من میروم و به کوه
تکیه میدهم و آن را نگه میدارم».
الکپشت و خرچنگ گفتند« :خدا پدرت را بیامرزد .اگر
تو نبودی ما چهکار میکردیم؟!»
آنوقت دستبهکار شدند .روباه ح ّقهباز هم رفت و زیر
سایهی درختی دراز کشید .خرچنگ و الکپشت زیر آفتاب
داغ کار میکردند و عرق میریختند .روباه هم زیر سایهی
خنک دراز کشیده بود و هرچند وقت یکبار فریاد میکشید:
«آهای! ...دارید چهکار میکنید؟ زود باشید تنبلها ...بجنبید
کمرم شکست .دیگر دارد طاقتم تمام میشود».
الکپشت و خرچنگ گندمها را درو کردند و کوبیدند.
آنوقت فریاد زدند« :آقا روباهه ،بیا که تمام شد».
روباه نالهکنان آمد و گفت« :وای ...کمرم له شد...
دستوپام شکست».
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خرچنگ گفت« :حاال بیا گندمها را
قسمت کنیم».
روباه ح ّقهباز نگاهی به گندمها انداخت و
باز هم به فکر افتاد که نقشهای بکشد و ح ّقهای سوار کند.
در همین حال ،الکپشت داشت گندمها را تقسیم میکرد:
«این مال روباه ،این مال خرچنگ ،این هم مال من .این مال
روباه»....
روباه گفت« :چهکار داری میکنی؟ ...دست نگهدار .باید
معلوم شود کی بیشتر کار کرده و کی نکرده».
خرچنگ گفت« :يعني چهطوری آقا روباه؟ ...از کجا معلوم
میشود؟»
روباه جواب داد« :باید مسابقه بدهیم .از باالی آن ّتپه
میدویم .هرکس ا ّول رسید ،گندم کوبیده مال اوست .به
کسی که د ّوم رسید ،گندم نکوبیده میرسد و سهم آخری
هم کاه است».
خرچنگ و الکپشت به ناچار قبول کردند .قبل از شروع
مسابقه ،الکپشت پیش برادرش رفت و از او خواست یک
گونی و یک پیمانه بردارد؛ بعد به کنار گندمها برود و شروع
کند به پیمانه کردن گندمها!
زمان مسابقه که رسید ،روباه و خرچنگ و الکپشت به
باالی ّتپه رفتند .روباه که خیلی عجله داشت ،گفت« :بجنبید
رفقا ...زود باشید تا آفتاب غروب نکرده شروع کنیم».
الکپشت برای اینکه برادرش وقت بیشتری برای پر
کردن گندمها داشته باشد ،گفت« :آقا روباه ...عجله داری؟
صبر کن با هم یک استکان چای بخوریم».
چای خوردن که تمام شد ،روباه گفت« :حاال وقتش
است».
بعد مثل باد دوید؛ ا ّما خرچنگ با شاخکهایش

تصويرگر :هدي حدادي

محکم به دم او چسبید .روباه از همهجا بیخبر ،با سرعت
میدوید و با خودش میگفت« :عجب کلکی زدم! چه ح ّقهای
سوار کردم .اینطوری تمام گندمها مال من میشود».
تعجب دید
ا ّما وقتی روباهه به گندمها رسید ،با کمال ّ
که الکپشت زودتر از او به آنجا رسیده و دارد
گندمها را پیمانه میکند.
ـ پانزده ،شانزده ،هفده....
تعجب شاخ در بیاورد،
روباه که نزدیک بود از ّ
گفت« :جون به سر شده! تو
کی به اینجا رسیدی
که هفده پیمانه هم
گندم شمردی؟!»
بعد برای اینکه
گندمهای نکوبیده را
از دست ندهد ،جستی
زد و روی آنها نشست؛
ا ّما فریاد خرچنگ به آسمان بلند
شد« :آهای خانه خراب! داری چهکار میکنی؟
چرا روی من مینشینی؟ مگر کوری؟»
روباه که خیلی ترسیده بود ،از جا پرید .به
خرچنگ نگاهی کرد و گفت« :وقتی الکپشت
تعجب
روبه رویم باشد ،اینکه تو پشت َس َرم هستیّ ،
ندارد!»
خرچنگ گفت« :انگار آخر همه رسیدی!
بهتر است تا باد کاههایت را نبرده است به
سراغشان بروی!»
روباه به کاهها نگاه کرد و با
خودش گفت« :نه اینها به درد
من نمیخورد».
آنوقت دمش را
گذاشت روی کولش
و دست از پا
درازتر از آنجا
دور شد.
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تا حاال با آب نقّاشی کردهای؟ ...منظورم نقّاشی آبرنگ
نیست .نقّاشی با آب خالی و بدون کاغذ و قلممو را میگویم...
اگر این کار را نکردهای ،بیا با هم امتحانش کنیم.
برای این بازی ،یک بطری کوچک آب الزم داریم .باید
یک شاخهی کوچک و خشک درخت هم پیدا کنیم .به یک
ّ
ل هم نیاز داریم ...این بازی را جایـی بیرون از
تکه گچ یا زغا 
خانه (مثل حیاط) انجام میدهیم.
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ّ
عكاس :اعظم الريجاني

یک سطح
صاف و باز در حیاط پیدا کن.
این سطح ،زمینهی نقّاشی تو میشود.
بطری آب را کمی کج کن و مقداری
آب روی زمین بریز .یک ّ
لکهی آب
روی زمین درست میشود .خوب به آن نگاه
کن و ببین شبیه چه چیزی میتواند باشد؟ یک
خرگوش ،ماهی ،هواپیما یا...؟ ممکن است به نظرت
بیاید که شکل سطح آبیات کامل نیست ،مث ً
ال خرگوشی
است که یک گوش ندارد ،یا یک ماهی با دمی کوچک؛ برای
اینکه نقص آن را برطرف کنی ،شاخهی کوچک و خشکی را که پیدا
کردهای ،بردار .سعی کن با کشیدن آب به این طرف و آن طرف ،برای
خرگوشت یک گوش درست
کنی.

وقتی مطمئن شدی شکل آبیات آن طوری شده که دوست داری،
با گچ یا زغال ،دور تا دور آن را خط بکش .بعد صبر کن تا آب تبخیر
شود .چیزی که باقی میماند ،نقّاشی زیبایـی است که
با یک خط ساده کشیده شده است.

وقتی منتظر هستی تا سطح آبیات خشک شود،
میتوانی کنار آن ،شکلهای دیگری را هم
بهوجود بیاوری؛ مث ً
ال یک الن ه برای خرگوشت
درست کنی و تعدادی هویج هم در کنار آن
بگذاری .خورشید را هم بکشی که دارد باالی سر همهی اینها میتابد.
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زهرا برازندهنژاد

زنجیرههای غذا در طبیعت

نویسندگان :اما لینچ ،ریچارد و لوییس اسپیلسبری
مترجم :مجید عمیق
ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

عدهای که به آنها «مدافعان محیطزیست» میگویند،
ّ
دائم در تالشاند .آنها تالش میکنند که محیط زیست
گیاهان ،جانوران و انسانها آسیب نبینند .این کار آنها،
در حقیقت ،مراقبت از زنجیرههای غذایـی هم هست.

خورد .خوراک پلنگ برفی هم گوسفند است .باکتری از الشهی
گوسفند کوهی ،گیاه می َ

پلنگ برفی تغذیه میکند .به این میگویند یک «زنجیرهی غذایـی» .زنجیرهی غذایـی مثل
زنجیر واقعی است .یعنی هر حلقهاش به حلقهی قبل و بعد وابسته است.
یک
ِ
مواد الزم برای حیوانات و
گیاه در همهی زنجیرههای غذایـی مشترک است .گیاهان
ّ

انسانها را دارند .اگر گیاهان نابود شوندّ ،
کل زنجیرههای غذایـی از بین میرود .در این
کتاب میخوانیم که چند زنجیرهی غذایـی با هم ،یک «شبکهی غذایـی» را تشکیل میدهند.

آرزوهایم فراموش میشوند

(نوشتههایـی از کودکان فلسطینی)
مترجم :نورعلی احمدی فالعی
ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

در کتاب «آرزوهایم فراموش میشوند» کودکان فلسطینی
از حوادث جنگ و از رنجهایشان نوشتهاند .کودکان
ایرانی هم به نشانهی دوستی ،نقّ اشیهای این کتاب را
کشیدهاند.

«بیش از بیست تانک و چهار بولدوزر و تعدادی هلیکوپتر به شهر حمله کرده بودند.

آنها به هر سو شلیک میکردند .هر لحظه که تانکها نزدیکتر میشدند ،خانهی ما بیشتر
میلرزید؛ طوریکه گویـی زمینلرزه آمده بود»....
بچههای فلسطینی را زیر چرخهایشان خرد
تانکهای اسراییلی خاطرات و آرزوهای ّ

میکنند.

میتوانیم با نگاهی دوباره به اشیای اطرافمان ،چیزهای

استخوانها

طرح و اجرا :شری نجفی
تصویرگر :نسیم خواجوی
ناشر :مؤسسهی فرهنگی منادی تربیت

جدیدی کشف کنیم .نوآوریها همیشه به خاطر این روی
دادهاند که یک نفر ،با دقّ ت به یک چیزی نگاه کرده است.

تا حاال به شکلهای جالب ّ
تکههای استخوان در بشقاب غذا دقّ ت کردهاید؟ میدانید که با
رنگ کردن آنها میتوانید کاردستیهای قشنگی درست کنید؟ این کتاب به ما یاد میدهد
که چهطور میتوان از یک ّ
استخوان به درد نخورُ ،گلی زیبا یا اسبی کوچک ساخت.
تکه
ِ

غصهها را ساده کن!
ّ

شاعر :جعفر ابراهیمی (شاهد) تصویرگر :زهرا هاشمیپور ناشر :مدرسه

راستی خورشید و ماه

در کتاب آمده و شاعر آن شعر را بیشتر دوست داشته
است ...نمیدانم ...،به هر علّتی که باشد ،عنوان کتاب
توجه ما را به خودش جلب کند .نظرتان دربارهی
میتواند ّ

با چه روشن میشوند؟

«غصهها را ساده کن!» چیست؟
عنوان ّ

آن دو تا اص ًال چرا
روز یا شب میشوند؟
راستی آدم چرا
گاه غمگین میشود؟
اما زندگی
گاه ّ

خوب و شیرین میشود؟
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را نـابـودكنـيـم
به کوشش آزاده جعفری
تصويرگر :سام سلماسي

راههاي پيشگيري:

عالئم:
عطسه ،بيحالي و آبريزش بيني.
سردرد ،سرفه ،بدن درد ،تب و لرز ،اسهال و
استفراغ.
آنفوالنزاي معمولي واكسن دارد .يعني
ميتوان با تزريق واكسن از آن پيشگيري
كرد .ا ّما آنفوالنزاي نوع آ ( )Aبه اين
راحتيها خيال كسي را راحت نميكند؛
يعني فع ً
ال واكسن ندارد.

انتقال يا سرايت بيماري:

وقتي يك نفر آنفوالنزاي آ ( )Aميگيرد ،خطر سرايت
مدتي بين هفت تا 10
بسيار زياد است .اين خطر در ّ
روز وجود دارد.
اگر سرما خورديد ،به دستور پزشك نبايد  10روز
به مدرسه برويد.
بچهي سرما خوردهاي ديديد ،به
اگر در مدرسه ّ
مسئوالن مدرسه ّاطالع بدهيد.

روبوسي نكنيم و دست ندهيم.
خارج از خانه ،دستهايمان را مرتّب بشوييم.
وقتي كه به خانه ميرسيم ،اين كار را تكرار
كنيم.
غذاهاي سالم بخوريم .ميوه،
لبنيات را فراموش نكنيم.
سبزيجات و ّ
اگر احساس كرديم سرما خوردهايم،
حتم ًا به پزشك مراجعه كنيم.

اگر دچار بيماري شديد:

قبل از هر چيز پيش پزشك برويد.
ميوه و مايعات فراوان بخوريد.
استراحت كنيد.
خوردن سوپ را فراموش نكنيد.
تا زماني كه كام ً
ال خوب نشدهايد ،در خانه بمانيد.

ّ
تشكر از دكتر پيام طبرسي و
با
مسئوالن بيمارستان مسيح دانشوري

نیلوفر عاکفیان

توجو در «گوگل»
جس 

توجو در اینترنت حرف بزنیم.
در این شماره میخواهیم دربارهی جس 
توجو وجود دارند ،میتوانند جواب بسیاری از
موتورهایـی که در اینترنت برای جس 
پرسشهای تو را بهسرعت پیدا کنند .فقط باید به یکی از پایگاههای جستوجو بروی .بعد،
توجو بنویسی .آنوقت میبینی که در
کلمهای را که میخواهی ،در پنجرهی مخصوص جس 
یکچشم بههمزدن هزارها پاسخ برایت روی صفحهی رایانه ظاهر میشود.
توجوگر اینترنت ،گوگل نام دارد .نشانی اینترنتی گوگل این است:
قویترین جس 

یک
خبر خ
وب!...
در
شمار ه
ی
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ی
برایت
گویم ک
ه
چ

ه
توجو ،کلمهی مورد نظرت را بنویس .بعد روی
برای شروع به گوگل برو .در پنجرهی جس 
طور م 
جوا 
یتوانی
بها
ی
د
ق
ی

توجو یا  searchکلیک کن.
دکمهی جس 
قتری
ب
گیری.
تمام پایگاههایـی که نشانیشان در پایین صفحه ظاهر شده به موضوع تو مربوط است.

.Com

مهمانی رشد در اینترنت

تا حاال به سایت «رشد» سرزدهای؟ امروز میخواهم تو را به
مهمانی اینترنتی «رشد» دعوت کنم.
اگر دوست داری خبرهای جدید بشنوی و چیزهای جدید
یاد بگیری ،حتم ًا به این سایت سربزن .سایت رشد بخشهای
مختلفی دارد که بسياري از آن بخشها مناسب تو و هم
شاگرديهايتهستند.
بخش دانشنامه

در بخش دانشنامه میتوانی با علوم دين ،ریاضی ،هنر و ...
آشنا شوی.
بخش کتابها
اينجا میتوانی هر كدام از کتاب درسیات را که بخواهي ،پیدا
کنی و آن را روی رایانهات ورق بزنی!
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www.

آلبوم عکس
عکسهاي طبیعت ،علمی ،حیوانات ،مدرسه و ح ّتی
کارتونهایـی که دوست داری! تازه میتوانی نظرت را هم
دربارهی عکسها بنویسی!
در این سایت بخشهای دیگری هم وجود دارد که مناسب
دانشآموزان بزرگتر است .اگر دوست داری ،میتوانی سر
زدن به این سایت را به پدر و مادرت هم پیشنهاد بدهی .آنها
هم میتوانند از ّاطالعات خوبی که در این سایت وجود دارد
بهراحتی استفاده کنند.
نشاني سايت رشد:

www.roshd.ir

