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وقتى نوزاد يك قورباغه را مى بينيد
 (با اين كه اصالً شبيه به قورباغه نيست) مى دانيد كه قورباغه مى شود.

 حاال لطفاً سوال هاى من را جواب بدهيد:
نوزاد يك شير تبديل مى شود به ................. شير؟              درست است!
نوزاد يك مار تبديل مى شود به ................... مار؟             معلوم است!
نوزاد خرگوش تبديل مى شود به ................. خرگوش؟             البته

نوزاد آدميزاد تبديل مى شود به .................... آدميزاد.              بله؟ نه؟ البته كه نه!
فكر مى كنم آدميزاد تنها موجودى توى دنياست كه وقتى نوزاد است آدم است، بعد همين طور كه بزرگ مى شود تغيير مى كند. 
بعضى ها همين طور كه بزرگ مي شوند، شروع مى كنند به شاخ درآوردن. بعضى ها دندان هايشان بزرگ مى شود و يك كيسه ى 

زهر هم زيرش رشد مى كند و فعال مى شود. بعضى ها ُدم درمى آورند! بعضى ها چنگال و پنجه هايشان تيز مى شود.
ديده اى بعضى ها از كنار ديگران (آدم، درخت، حيوان هرچى) رد مى شوند آن را زخمى مى كنند؟ انگار شاخ مى زنند يا پنجول 
مى كشند! بعضى ها دهان شان را كه باز مى كنند دندان هاى نيش شان تا ته فرو مى رود توى قلب طرف مقابل و حرف هايشان 

آدم را مسموم مى كند!
بعضى از نوزادان آدم همين طور كه بزرگ مى شوند جورى تغيير مى كنند كه اصالً نمى شود شناخت شان، مثالً مى شوند يك 

قالب گنده ى سيمانى.
بعضى ها هم جور ديگرى تغيير مى كنند. مى شوند درخت؛ دوروبرشان را پر از سايه و ميوه مى كنند. مردم به آن ها تكيه مى كنند 

تا خستگى شان دربرود. از ميوه هايشان مى خورند. بعضى ها مى شوند آفتاب؛ دوروبرشان را روشن مى كنند.
 و من دلم مى خواهد از آدم هايى با شما حرف بزنم كه اّوِل اّوِل مثل همه نوزاد آدميزاد بودند، كوچولو، كمى بامزه، كمى نق نقو، 
بعد بزرگتر شدند. شدندچند تا بچه ى شوخ و شيطان  درسخوان يا شلوغ و حواس پرت نمى دانم.  اّما با كلى آرزو. يك روز وقتى 
الزم شــد آرزوهايشان را فراموش كردند تا به خاطر آرامش ديگران، به خاطر نجات چيزهاى خوب، براى اين كه ديگران 
آزاد و خوشحال باشند بجنگند. وقتى مى شد بترسند، نترسيدند، وقتى مى شد فرار كنند، ماندند،  حتّى وقتى تنها بودند و به 
نظر مى رسيد تنها راه تسليم شدن است باز هم ايستادند. كم كم تغيير كردند، شدند شبيه آدم هاى خوب، شبيه درخت، بعد 
شبيه قهرمان هاى قصه ها، بعد كم كم بيش تر از آدم شبيه فرشته ها شدند. بال درآوردند. فكر مى كنم براى اين كه يك روز 
خداى نكرده زبانم الل  حواسمان پرت نشود  و ببينيم شده ايم شبيه ديوها، جادوگرها يا خون آشام ها يا شبيه قالب هاى بزرگ 
سيمانى، بايد درباره شان بيش تر بدانيم. بايد صورت هايشان را بشناسيم. اسم هايشان را بلد باشيم .  اين خيلى مهم است چون 

آن ها هستند كه هى يادمان مى آورند كه  آدميزاد مى تواند به هر چيزى تبديل شود! حتّى به نورى كه دنيا را روشن مى كند.

مرجان فوالدوند
 تصويرگر:  مهديه صفائى نيا
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كوه ودريا

چين پيراهن تو 
بوى ريواس دارد

خنده هاى قشنگت
طعم گيالس دارد

تو برايم هميشه 
مثل سنگ صبورى
پاك و آبى، زاللى

از غم و كينه دورى

 تكيه گاهى تو مادر
قلب تو مثل درياست

شانه هايت برايم
بهترين جاى دنياست

 منيره هاشمى

اسير 

روزگارى مى پريد 
او در اوج آسمان

 بال مى زد مى گذشت
 از پل رنگين كمان

از فريب ساده اى 
او اسير دام شد 
بى قرارى هاى او 

بر زمين آرام شد

آن همه پرواز شاد
حبس شد در يك قفس

 با پالكى نام «باز»
 بسته شد بر يك قفس

در كنار ميله ها 
ُمرد، شور و حال باز
آه! آيا حيف نيست 
بسته باشد بال باز؟

 سيد احمد ميرزاده

من عاشق تو هستم

ايران هميشه نامت
سرسبز و ماندگار است

آواز چشمه هايت
موسيقى بهار است

ذوق شكفتن تو 
در جان هر درخت است

شوق تو رود جارى
صبر تو كوه سخت است

لبخند مى زند صبح
بر شانه ات دماوند

سرشار از آفتاب است
در دامن تو اروند

خون گرم و سربلندى
مانند نخل هايت

من عاشق تو هستم
جان مى دهم برايت

 اكرم السادات هاشمى پور
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رعرعرشعر عشعش

ضيائى
 تصويرگر: شيوا 
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كتاب هاى درسى ام را يكى يكى باز مى كنم. صفحه ي عكستان 
را مى آورم. كتاب ها را كنار هم مى گذارم. توى بيش تر عكس ها 
شما مى خنديد. صورتتان آرام است. انگار خيالتان راحت است. 

به همه چيز با مهربانى نگاه مى كنيد.
از نگاهتان خوشم مى آيد. سعى مى كنم شبيه شما لبخند بزنم؛ 

اّما نمى شود. شايد به اندازه ى شما آرام نيست.
امسال هم تمام شد. كتاب هاى درسى را تا آخر خوانديم. هنوز 

كارنامه نداده اند؛ اّما مطمئنم اوضاع خوب است.
توى اين مدت خيلى وقت ها به صورتتان نگاه كرده ام. چه توى 
كتاب و چه توى قاب عكس. همان قاب عكسى كه بابابزرگ 
گذاشــته روى صندوقچه ي خاطراتش. اســم صندوقچه را 
خودم انتخاب كرده ام. بابابــزرگ توى آن هم لباس جبهه 
دارد، هم سربند، هم آلبوم عكس، هم اسباب بازى هاى بچگى 

بابا و عمو را...
اّما عكس شما را هميشــه روى صندوق مى گذارد. جايى كه 
بتواند ببيند. هر سال چند بار بابابزرگ صندوقش را باز مى كند. 
يك بار عيد، يك بار درست روز چهارده خرداد، يك بار ماه مهر 

و چند بار ديگر...
امسال كه من خيلى بزرگ تر شده ام و خيلى چيزها را مى فهمم، 
احساس عجيبى دارم. حاال مى دانم چرا بابا بزرگ عكس شما 
و لباس هاى جبهه و ســربند و آلبوم هايش را نگه داشــته. بابا 
دربــاره ى همه اين ها با من حرف زده اســت. به خاطر همين 

مى خواهم اين بار كنارش بنشــينم. مى خواهم 
بگويم كه از همه ي آنهــا برايم حرف بزند. 

اصالً شايد من هم گريه ام بگيرد، يا بخندم.
خــب آقــاى مهربــان! ديگر 

كتاب هــا را مى بندم. بايد 
بــروم پيــش بابا بزرگ. 
صــداى در صنــدوق را 

هميــن حاال شــنيدم. 
فكــر مى كنم وقت 

خاطرات است.

 كبرا بابايى    تصويرگر: عاطفه فتوحى

امامانراه آسمان راه
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آخرين دانه ى برف كه روى زمين نشســت، روباه براى شكار به 
مزرعه رفت. چون آدم ها بيش تر درخت هاي جنگل را بريده بودند، 
او و دوستانش نمي دانســتند بايد كجا زندگي كنند يا از كجا غذا 
به دســت بياورند. به همين خاطر روباه با اين كه خيلي از آدم ها 
مي ترسيد از زور گرسنگي مجبور شده بود به مزرعه بيايد. مرغ ها 
هنوز توى النه خواب بودند. روباه با خودش گفت:«بهتر اســت تا  

بيرون آمدن مرغ ها همين گوشه كنار ها منتظر بمانم.»
پنجره ى خانه ى كشاورز باز شد. كشاورز خميازه اى كشيد. چشمش 
به روباه افتاد. با برف هاى كنار پنجره يك گوله برف درست كرد، به 

طرف روباه انداخت و گفت:« تو ديگر از كجا پيدايت شده؟» 
روباه ترسيد و فرار كرد. همين كه كشــاورز پنجره را بست، روباه 
دوباره به مزرعه برگشت. مرغ ها هنوز  از النه ي محكم شا ن بيرون 
نيامده بودند. روباه گوله برف را كه كشاورز به طرفش انداخته بود، 
برداشت و با خودش گفت: «بهتر است تا بيدار شدن مرغ ها كمى 

توپ بازى كنم.»
روباه گوله برف را روى برف ها غــل داد. كمي بعد توپش آن قدر 
بزرگ شده بود كه ديگر نمى توانست تكانش بدهد. همان جا زير 
درختى كه تمام شاخه هايش را برف پوشانده بود، ايستاد. درخت 

 فاطمه سرمشقى   تصويرگر: ميثم موسوى

داداستان
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كه سردش شده بود، لرزيد و برف ها را از شاخه هايش روى روباه 
تكاند. روباه ترســيد و فرار كرد. چند دقيقه ى بعــد، روباه دوباره 
برگشت. مرغ ها هنوز  توي النه بودند. توپ برفى روباه درست كنار 
درخت بود. روباه گوله برف ديگرى درست كرد و آن را به طرف 

درخت انداخت.
گوله برف به تنه ى درخت خورد و روى تــوپ برفى روباه افتاد و 

همان جا ماند.
باد توى گوش هاى روباه پيچيد. روباه ترسيد و فرار كرد.

همين كه باد رفت، روباه به مزرعه برگشت. مرغ ها هنوز توي النه 
بودند. خرگوشــى كنار درخت چاله اى كنده بود و هويج هايش را 

پنهان مى كرد. روباه گفت: « باالخره يك شكار خوب !!»
خرگوش آخرين هويجش را براى نشانه روى گوله برفى گذاشت. 
روباه به خرگوش، گوله هاى برفى و درخت نزديك تر شد. خرگوش 

اصالً حواسش به روباه نبود. 
دختر كشــاورز پنجره را باز كرد و فرياد زد: «آخ جان! چه برفى 

آمده!». روباه ترسيد. خرگوش را رها كرد و فرار كرد.
نيم ساعت بعد روباه برگشــت. مرغ ها هنوز بيرون نيامده بودند 
و  خرگوش رفته بود. سنجابى كنار گوله  برف ها چاله اى كنده بود 
و گردو هايش را پنهان مى كرد. روباه گفت: «خوب من كه تا حاال 

سنجاب نخورده ام اّما  از هيچي بهتر است!»
ســنجاب دو گردوى آخر را براى نشــانه روى گوله برف و باالى 
هويج خرگوش گذاشت. روباه به سنجاب، گوله هاى برف و درخت 

نزديك تر شد. سنجاب اصالً حواسش به روباه نبود.
صداى سگ كشاورز از توى خانه بلند شد. روباه ترسيد و فرار كرد.

همين كه سگ آرام شد، روباه به مزرعه برگشت. مرغ ها توي النه 
بودند. ســنجاب رفته بود. پرنده اى روى گوله هاى برفى نشسته و 
دانه هايى را كه پيدا كرده بود روى گوله برف و زير هويج خرگوش 

مى گذاشت تا بعداً سر فرصت بيايد و آن ها را بخورد.
روباه گفت: «اگر بتوانم اين پرنده را شكار كنم خيلي خوب مي شود.  

اين طوري مي توانم در اين سرما زنده بمانم .»
روباه به پرنده، گوله هاى برفى و درخت نزديك تر شد. پرنده اصًال 

حواسش به روباه نبود.
دختر كشــاورز از خانه بيرون آمد تا در برف ها بــازى كند. روباه 

ترسيد و فرار كرد.
يك ساعت بعد روباه دوباره برگشت. مرغ ها بيدار شده بودند. زير 

درخت مى چرخيدند و به زمين برف پوش نوك مى زدند.
روباه پاورچين پاورچين به طرفشان رفت. ناگهان چشمش به آدمكى 
افتاد كه چشــم هاى گردويى و دماغ هويجى داشــت. دهانش از 
دانه هاى پرنده  درست شده بود. او مثل بچه هاى كشاورز شال و كاله 

داشت. آدم برفى ايستاده بود، از مرغ ها مراقبت مى كرد.
روباه ترسيد، مى خواست فرار كند كه صدايى شنيد. ايستاد. دختر 
كشاورز از پشت پنجره صدايش مى كرد و با دست اشاره مى كرد 
كه پيشــش برود. روباه جرأت نزديك شــدن به خانه و دختر را 
نداشت. همان جا نشست و دم بزرگش را دور خودش حلقه كرد. اّما  
از لحن صداي دختر فهميد كه او دوست است و  قصد اذيت كردن 
او را ندارد. دختر كه ديد روباه ترسيده يك بشقاب غذا برداشت 
و بيرون آمد و با احتياط آن را براي روباه روي برف ها گذاشــت و 
برگشــت تا روباه با خيال راحت غذا بخورد. روباه در حاليكه باور 
نمي كرد در آن روز سرد غذايي به آن خوبي پيدا كرده ته بشقاب 
را هم ليسيد و با زبانش دور دهانش را هم پاك كرد و در حاليكه  با 
خوشحالى از مزرعه بيرون مى رفت دم زيبايش را با خوشحالي براى 

دختر تكان داد. 
از فرداى آن روز دختر كشاورز ســهم غذاى روباه را پاى درخت 

مى گذاشت. او عاشق سرزدن هاى يواشكى روباه به مزرعه شان بود.



دوســت داريد با هم يك تابلوى نقاشى زيبا ببينيم. تابلويى كه با گشتى بر فراز درياچه ى 
اروميه قابل ديدن است. درياچه اروميه و پرندگان زيبايش مانند بوم نقاشى است كه يك 

نقاش ماهر و چيره دست با نهايت دقت و مهارت آن را به تصوير درآورده است.

 نرگس جاجرودى

گشتى در پارك مّلى درياچه ى اروميه

اردك سر حنايى
سر حنايى و نوك تيره از ويژگى هاى من است. به من اردك 

غواص هم مى گويند، چون زيرآبى رفتن را به خوبى بلد هستم.

اكراس
من واقعاً منحصربه فرد هستم، چون كمتر پرنده اى نوكى مثل 
من دارد؛ نوكى كمانى شكل و بلند كه رو به پايين خميده شده 
است. پرهاى قرمزرنگ روى سر من، مثل كالهى سرم را 

پوشانده است.

چوب پا 
پرنده اى سياه سفيد هستم. با نوكى بلند و خميده 
و پاهايى بلند و قرمزرنگ. به خاطر همين پاهاى 

بلند و نازكم كه شبيه چوب است به من 
چوب پا مى گويند.

محيط زيست
محيط زيست
تستتتستستستتتستسسستتت

سيسسسيسيسيسسسيسييي ززز



اردك مرمرى
من پرهاى قهوه اى روشن با خال هاى سفيد دارم. جزء 
اردك هاى غواص و يك شناگر ماهر هستم. سكوت 
را خيلى دوست دارم و كارهايم را درنهايت سكوت 

پيش مى برم.

تنجه
با  به من عروس مرغابى هم مى گويند. نوك سرخ رنگ 

برآمدگى در باالى آن از ويژگى هاى من است.

كاكايى
ما انواع مختلفى داريم و از خانواده مرغ هاى نوروزى يا 

همان مرغ دريايى هستيم.
جثه ى ما متوسط تا بزرگ است و معموالً سفيد يا 
خاكسترى رنگ هستيم. مهم ترين گونه ى ما كاكايى 
سرسياه و كاكايى نوك باريك است. كاكايى سرسياه 

نماد شهر توكيو، پايتخت ژاپن است.
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  نويسنده: علي گلشن   تصويرگر: سام سلماسى

سفال هاي زيباي كلپورگان

 در روستاى زيبا و آرام َكلپورگان به ديدار «نخستين موزه زنده سفال» در 
جهان مى رويم. از هزاران سال پيش زنان اين منطقه ساخت سفال را آغاز 
كردند. در آن زمان هنوز چرخ سفالگرى اختراع نشده بود و زنان فقط با 
استفاده از انگشتان دست خود بهترين و زيباترين سفال ها را مى ساختند. 
يكى از مهم ترين ويژگى هاى سفال َكلپورگان اين است كه زنان بلوچ در 
اين روستا هنوز هم به روش هفت هزار سال پيش يعنى فقط و فقط با كمك 
دستان خود سفال ها را مى سازند. آن ها با استفاده از خاك و آب و آتش 
ظرف هايى را مى ســازند كه هم از نظر هنرى بسيار ارزشمند و زيباست 
و هــم در زندگى روزمره از آن ها اســتفاده مى كنند. اين يعنى يك هنر 
چند هزارساله كه در البه الى صفحه هاى تاريخ گم نشده و خاك نگرفته 
اســت بلكه هنوز زنده است، نفس مى كشد و چشمان ما را با زيبايى اش 

  در همه جاي دنيا براي ديدن هنر مردم دوران قديم  بايد به موزه 
رفت. اّما يك جاي عجيب وجود دارد كه  شما مي توانيد همين حاال 
ظرف هاي زيبايي را ببينيد كه هنوز هم مثل هفت هزار ســال پيش 

ساخته مي شوند. 
آدرس اين موزه ي زنده كجاســت؟ استان سيستان و بلوچستان، 

شهرستان «َسراوان»، روستاى «َكلپورگان».

ايران شناسى
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خيره مى كند. در طول تاريخ دختران بلوچ ساخت ظروف سفالى را از مادرها و 
مادربزرگ هاى خود ياد گرفته اند و اين هنر سينه به سينه از نسلى به نسل ديگر 

تا به امروز منتقل شده است. 
خاك روستاى َكلپورگان براي سفالگرى عالى است. مردم از 7 هزار سال پيش، 

اين موضوع را فهميده بودند. آن ها خاك و آب را مخلوط مى كردند تا ِگل 
سفالگرى آماده شود. زنان تّكه اى از ِگل را برمى داشتند و با كف 

دست ها آن ها را به شكل يك لوله درمى آوردند. به اين روش 
سفالگرى روش «فتيله اى» مى گويند. در مرحله بعد، ِگل هاى 

خيره مى كند. در طول تاريخ دختران بلوچ ساخت ظروف سفالى را از مادرها و 
مادربزرگ هاى خود ياد گرفته اند و اين هنر سينه به سينه از نسلى به نسل ديگر 

تا به امروز منتقل شده است. 
خاك روستاى َكلپورگان براي سفالگرى عالى است. مردم از 

اين موضوع را فهميده بودند. آن ها خاك و آب را مخلوط مى كردند تا ِگل 
سفالگرى آماده شود. زنان تّكه اى از ِگل را برمى داشتند و با كف 

اين موضوع را فهميده بودند. آن ها خاك و آب را مخلوط مى كردند تا ِگل 
سفالگرى آماده شود. زنان تّكه اى از ِگل را برمى داشتند و با كف 

اين موضوع را فهميده بودند. آن ها خاك و آب را مخلوط مى كردند تا ِگل 

دست ها آن ها را به شكل يك لوله درمى آوردند. به اين روش 
سفالگرى روش «فتيله اى» مى گويند. در مرحله بعد، ِگل هاى 

لوله شــده را روى هم قرار مى دادند و با دست و  بعد از آن با تّكه اى سنگ، 
لوله ها يا فتيله ها را به هم وصل مى كردند و ظرف را شــكل مى دادند. با اين 
روش انواع ظرف ها با شكل هاى مختلف از جمله كاسه، كوزه، پارچ، بشقاب، 

ليوان و ظرف هاى نگه دارى خمير ساخته مى شدند. 
براى تزيين ظرف ها سنگى به نام «تيتوك» را مى كوبند و پودر آن را با آب 
مخلوط مى كنند كه قهوه اى رنگ مى شــود. سپس تّكه اى از چوب درخت 
نخل را داخل رنگ مى زنند و با آن روى ظرف سفالى نقش مى كشند و نقطه 
مى گذارند. هر كدام از نقش ها معنى و مفهومى دارد و بيش تر از طبيعت الهام 
گرفته شده است. مرحله ى آخر، پختن ظرف هاى سفالى است. در گذشته 
گودالى داخل زمين مى كندند و ظرف هاى سفالى را داخل آن مى چيدند. روى 
آن ها برگ هاى درخت نخل مى انداختند و آن ها را آتش مى زدند. پس از چند 
ساعت ظرف ها در اثر حرارت پخته و محكم مى شدند. اّما امروزه ظرف هاى 

سفالى كلپورگان داخل كوره پخته مى شوند.

اّما بعد از پخت اتفاق جالبى مى افتد!ظرف ها به رنگ قرمز و 
نقش ها به رنگ سياه در مى آيند.

ظرف پيش از پخت اين رنگى است! خاكسترى با نقش هاى 
قهوه اى.
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1 با اســتفاده از قيچى نيمه بااليى بادكنك را 
ببريد.

2 قسمت انتهايى بادكنك را روى دهانه ي ليوان 
بكشيد.

3 ليوان را روى ميــز قرار داده و با نمك پاش 
مقدارى نمك در وسط بادكنك بريزيد.

4 از دوســت خود بخواهيد كه سرش را روى 
ليوان خم كند به شكلى كه از صورت دوستتان تا 

روى ليوان حدود 10  سانتى متر فاصله باشد.

وقت شعبده بازى است:

 ليوان
 قيچى

 بادكنك
 نمك پاش

 چي الزم داريم؟

آتش فشان با قدرت فشار گازهاى زيرزمينى خود گدازه ها را تا فاصله هاى بسيار دورى پرتاب مى كند، و يك 
آب فشــان زيبا، آب را با قدرت پمپ هايش در هوا به پرواز در مى آورد. اّما در آزمايش امروز نه با آب كارى 
داريم و نه با آتش! در آزمايش امروز مى خواهيم يك نمك فشان بسازيم؛ نمك فشانى كه از يك نيروى نامرئى 

قدرت مي گيرد!

  محمد عليزاده (آقاى آزمايش)   عكاس:  محمدرضا شيخ زاده نوش آبادى

حاال در حالى كه چشــمان خود را بســته است، يكى از 
حروف صدادار(اَ - اِ - اُ - آ - اى - او) را به بلندترين شكل 
ممكن و براى حدود 5 ثانيه ممتد فرياد بزند! (مى توانيد 
از اين صحنه با گوشــى همراه خود فيلم بگيريد و نتيجه 

آزمايش را به دوستتان نشان دهيد.)
حاال نوبت شماست كه جاى خود را با دوستتان عوض كنيد 
و اين بار همين آزمايش را با انتخاب يكى ديگر از حروف 

صدادار امتحان كنيد!

علمى
ىمىمى

1

2

3

4
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صندوق سؤاالت:
تحقيق كنيد كه چه عواملى بر مقدار فوران نمك فشان 
شما مؤثر است؟ براى مثال آيا اينكه چه حرف صدادارى 
را فرياد بزنيد تاثيرى در نتيجــه آزمايش دارد؟ ميزان 

كشيدگى بادكنك روى دهانه ليوان چطور؟
- اين آزمايش را با ليــوان هاى مختلف انجام بدهيد، و 
بررسى كنيد كه آيا شــكل و جنس ليوان هم در نتيجه 

آزمايش مؤثر است؟

در اين فيلم كوتاه شيوه اجراى آزمايش نمك فشان  را با هم مى بينيم. 
 (QR-Code) كنار فيلم را با گوشى هاى هوشمند بخوانيد براى اين كار مى توانيد از يك نرم افزار

رايگان مانند QR Code Reader يا QR Code Scanner استفاده كنيد.

براى مشاهده ى اين فيلم، مى توانيد از نشانى اينترنتى كوتاه شده ى آن استفاده كنيد) يا كد
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همه مى دانيم حرف زدن پشت سر ديگران كار بدى است اّما خيلى وقت ها مى خواهيم 
در مورد كسى تعريف كنيم يا حرف بزنيم اّما مطمئن نيستيم اين هم جز كارهاى بد 
اســت يا نه. از كجا بفهميم چه حرف هايى را مى شــود درباره ى ديگران گفت و چه 

حرف هايى را نه؟ 
بگذاريد چند راه خيلى آسان به شما ياد بدهم كه تصميم گرفتن را ساده مى كند. 

به چيزى كه مى خواهيد بگوييد فكر كنيد: اگر خودش بشنود شما چه چيزى گفته ايد، 
ناراحت مى شود؟ اگر بله، پس نبايد بگوييد. به همين راحتى. فقط يك استثنا دارد! صبر 

كنيد. خواهم گفت.
پس، تعريف كردن اتفاق هاى مدرســه، كارهاى ديگران و حرف هايشان، اگر خودشان 

ناراحت نمى شوند اشكالى ندارد. 
اگر من تعريف كنم كه ديروز همكالســيم روى پله هاى مدرسه زمين خورده، اشكالى 
ندارد چون او از اين كه ديگران بفهمند زمين خورده ناراحت نمى شود. اّما اگر بگويم او 

دست و پا چلفتى است و نمى تواند درست راه برود، دارم از خودم حرف هايى مى زنم 
كه در مورد اتفاقى كه افتاده نيستند. نظرهاى شخصى من هستند. نظرهايى كه مثبت 
نيستند و اگر او بشنود ناراحت مى شود. پس، بهتر است حتّى اين طور فكر هم نكنم 

چه برسد به اين كه به زبان بياورم. 

رنگ پوست همكالسى، يا چاقى و الغرى ديگران، اينكه شغل پدر 
و مادر دوستم چيست، اين كه همسايه هميشه زباله هايش را روى 
زمين مى ريزد يا يكى از بچه هاى كالس هفتمى، سومى ها را مى زند 

به شما مربوط هست يا نه؟
اگر هر كــدام از اين ها اگر روى زندگى تو، درس خواندن تو، يا 
سالمتى تو و خانواده يا جامعه ات تاثير دارد، بله مربوط است. اگر 

نه، خير، مربوط نيست. 

 بهنوش خرم روز  تصويرگر: مجيد صالحى

 از خودتان بپرسيد آيا به من مربوط هست؟

اّول

 دّوم 

مهارت هاي زندگي
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اين مورد استثنايى است كه قبل تر گفتم 

وقتى كه مى دانيم گفتن چيزى كســى را ناراحت مى كند، اّما 
مى دانيم كه رفتار او، به من، دوستم، يا هر كس ديگرى آسيب 

مى رساند. 
مثالً اگــر بدانى يكــى از بچه هاى 

ســال بااليى بچه هاى كوچك تر 
بايد به  را آزار مى دهد، حتمــاً 
بزرگ ترهاى قابل اعتماد بگويى.

پس، اگر كسى زباله روى زمين مى ريزد به من مربوط هست 
چــون محيط زندگى مــن را آلوده مى كند، يا اگر كســى با 
بچه هاى كالس بدرفتارى مى كند مربوط هســت چون روى 
كيفيت درس من و بقيه بچه ها اثر مى گذارد. اّما اگر دندان هاى 
دوستم مرتّب نيست، رنگ پوستش عجيب است هيچ ربطى به 

من ندارد. 
در مــواردى كه به من مربوط هســت، بايد صحبت كنم، 
مشورت بگيرم، كمك بگيرم. در بقيه موارد فقط و فقط مچ 

خودم را بگيرم، به خودم بگويم به من مربوط نيست و چيزى 
در موردش نگويم. 

سّوم
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تصويرگر: مهدى صادقى  اعظم سبحانيان 

دم غروب بود و كوچه كمى ترسناك شده بود. چشم هايم را بستم و دويدم به طرف 
خانه ى خاله پرى كه ته كوچه مان بود.

شب قبل پويا گفت كه به كالس داستان نويسى مى رود و مى خواهد داستان هاى 
ترسناك بنويسد. بعد چيزهايى گفت كه مو به تن آدم سيخ مى شد.

پويا اولش گفت: «مثالً شخصيت داستان يه گوش خور واقعيه. اون وجود داره و تا 
حاال خيلى ها رو تنها گير آورده و گوششون رو خورده.»

گفتم: «مگه آزار داره؟»
گفت: «هيسس مى شــنوه. غذاش گوش بچه هاييه كه پشت سر ديگران حرف 

مى زنن.»
تا آخر داستانش دست هايم روى گوش هايم بود. فكر مى كردم يك ديو هزار گوش 

از گوشه ى حياط به ما نگاه مى كند، اّما تا آخر لبخند مى زدم كه مثالً نمى ترسم.
وقتى هم برمى گشتم خانه از بس حواسم پيش گوش خور بود، كتابم را جا گذاشتم.

وقتي نزديك خانه ى خاله پرى بودم كه با صداى فريادى خشكم زد. صداى پويا از 
طبقه ى باال مى آمد كه فرياد مى زد: «آى آى گوشم رو كندى!»

بعد دوباره فرياد زد: «كمك! كمك! چه دندون هاى تيزى دارى! گوشــم رو ول 
كن!»

از سرتا پايم شروع به لرزيدن كرد.
حتماً گوش خور آمده بود تا انتقامش را بگيرد. مطمئنم ناراحت شده بود كه پويا 
پشت سرش حرف زده. حاال هم تنهايى گيرش آورده بود. با فرياد دوباره ى پويا، 

قلبم صداى تلمبه ى آب داد ...ووووور ووووور.
گوش خور با صداى كلفتى گفت: «هاهاها... پســر گســتاخ، امشــب گوَشت را 

سوخارى مى كنم.»
پويا التماس مى كرد: «جان من نخوررر! گوش من تلخه ها خيلى وقته نُشستمش.»

بايد كارى مى كردم. نفس عميقى كشيدم و به طرف خانه مان دويدم. دستم را از 
روى زنگ برنداشتم تا صداى بابا بلند شد: «چته بچه! زنگ سوخت.»

پريدم داخل: «بابا بدوووو پويا رو ُكشت!»
 بابا كه تازه رسيده بود و داشت لباسش را عوض مى كرد، پرسيد: «كى؟»

مامانم زد توى صورتش: «كى؟ كدوم بچه ى خير نديده اى؟»
گفتم: «بچه كجا بود؛ گوش خور، گوش خور پويا را گرفته.»

مامان جيغ كشيد: «گوش خور كيه؟ واى خاله ا ت نيم ساعت پيش زنگ زد و گفت 
مى ره درمانگاه، پويا تنهاست.»

بابا گفت: «آدم هاى بد همشون اسم هاى ساختگى دارن.»
داد كشيدم و گفتم: «بابا بدوووو.»

بابا دور خودش چرخيد و گفت: «با شلوارك؟»
مامان گفت: «شلوارت روى بنده.»

بابا گفت: «خانم چرا هى شلوار من رو فِرت فِرت مى شورى؟»
با التماس بابا را كشيدم: «بابا شلوارت رو ول كن!»

بابا با شلوارك و دمپايى پريد توى كوچه. من هم  پشت سرش دويدم. بابا گفت: 
«اگه چند نفر باشن چى؟»

گفتم: «نه، گوش خور هم دست نداره، تنهايى ده نفر رو حريفه.»
بابا بدجورى نگاهم كرد: «تو از كجا مى شناسيش؟»

پشت در خانه ى خاله پرى، بابا كوبيد به در. من هم دستم را گذاشتم روى زنگ. 
هيچ صدايى نمى آمد. بابا محكم تر در را كوبيد. گفتم: «واى دير رسيديم!»

بابا دست هايش را قالب كرد: «بپر تو حياط در رو باز كن!»
گفتم: «من؟» 

 بابا گفت: «خب بيا تو جا پا بده، من برم باال.»
گفتم: «من؟»

بابا دستش را كوبيد به پيشانى اش و اين بار با لگد كوبيد به در: «بيا بيرون ببينم 
دزد كثيف!»

گفتم: «دزد نيست كه!»
بابا گفت: «پس چيه؟»

مامان نفس زنان رسيد: «واى! پس پويا كو؟ بچه شماره صد و ده چنده؟»
گفتم: «نمى دونم.»

بابا گفت: «پس تو مدرسه چى ياد مى گيرى؟»
همسايه ها يكى يكى آمدند بيرون.

در همين موقع كلّه پويا با چشم هاى گرد از پنجره ى طبقه باال بيرون آمد.
مامان داد زد: «خير نبينن، چى به سرت آوردن؟»

پويا دربازكــن را زد. بابا من را ُهل داد و مثل آرتيســت ها پريد توى خانه. من 

مبا هم بخنديم ب
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  سعيده موسوى زاده
واى از زبان خارجى

گرچه خوشگل است
يادگيرى اش هميشه مشكل است

خوش به حال غاز
بى بليت و پاسپورت

بى نياز از زبان تازه مى رود به هر كجا

  عبيد زاكانى
  انتخاب و بازنويسى: مريم اسالمى

مردى از خودراضى در آينه به خودش نگاه مى كرد و مى گفت: «خدايا 
چطورى من را اين قدر خوب و زيبا آفريده اى!»

پسر كوچكش در گوشه اى ايستاده بود و با تعجب به او نگاه مى كرد. 
در همين موقع در زدند. پسرك رفت و در را باز كرد. دوست پدرش 

پشت در بود و با عجله پرسيد: «چرا پدرت نمى آيد؟ ديرمان شده!»
پسرك گفت: « لباسش را پوشيده و آماده است.»

- پس چه كار مى كند؟
- روبه روى آينه ايستاده و خودش را  چاخان مى كند!

راحت و رها
غاز از سفر هميشه راضى است

حرف او
در سراسر جهان يكى است

چون زبان كل غازها هميشه غازى است

هم پشــت سرش دويدم و رفتم طبقه ى باال. پويا سالم بود. گفتم: «گوش هات كه 
هست!»

بابا گفت: «مگه قرار بود نباشن؟» 
بعد پويا رو چرخوند طرف خودش و گفت: «دزدها فرار كردن؟ كى داشــت تو 

رو مى زد؟»
پويا عقب عقب رفت، انگار كه بابا گوش خور باشد.

گفتم: «مگه گوش خور تو رو نگرفته بود؟»
پويــا اّول بِــر و بِر نگاهمان كرد و بعد يكهو از خنده منفجر شــد: «گوش خور؟ 

گوش خور؟ تو واقعاً باور كردى؟»
بابا دستش را به كمرش زد و با اخم به هر دوى ما نگاه كرد و گفت: «شما دو تا 

اون رو چطورى مى شناسين؟» 

پويا يــك قدم عقب رفت و گفت: «را...راســتش 
چيزه، اين يعنى استادمون گفت: «خودتون رو جاى 

شخصيت هاى داســتان بذارين كه چيز بشه... يعنى 
واقعى بشه. منم داشتم داستانم رو اجرا مى كردم.»

بابا برگشت به من بگويد، ِخنگ! كه اسپرى حشره كش را 
توى دستم ديد و با صداى بلند زد زير خنده.

مامان نفس زنان آمد طبقه ى باال و گفت: «زنگ زدم صد و ده.»
بابا گفت: «حاال  شماره اش چند بود؟»

مامان گفت: «صد و ده. خب هول شده بودم.»
از پنجره  كوچه را نگاه كردم. كوچه شــلوغ شده بود و صداى آژير 

پليس به گوش مي رسيد.
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بادبادكم كجا رفت
بين پرنده ها رفت ...

ميان خورشيد و باد 
بادبادكم شاد شاد 
زيبا و هفت رنگه 

رنگيه و قشنگه
شبيه آسمانه 

با ابرها مهربانه 
تو آسمان اون باالست 

كنار ابر زيباست  

ثنا شاكريان از فرخشهر استان كهكيلويه و 
بويراحمد

دوستان نازنين سالم
تعداد زيادى از بچه ها يك بيت شعر 
پيشنهادى ما را كامل كردند. ببينيد 
كه با شروع يكسان چه شعرهاى 

متفاوتى سروده شده: 

واى كه دلم شكسته 
غم تو دلم نشسته 
بادبادك قشنگم 
رفيق رنگارنگم 

تنگ است دلم برايت 
براى خنده هايت 
بيا كنار من باش 

هميشه يار من باش 

آيناز آقايى از فرخشهر استان كهكيلويه 
و بويراحمد

شعر

نشانى ما:
 تهران 

صندوق پستى: 15875-6567 
مركز بررسى آثار مجلّه هاي رشد

barresiasar@roshdmag.ir:رايانامه

شعرها و داستان هاي اين دوستان نازنين به دستمان رسيد از آن ها، مربيان و معلمانشان 
قدرداني مي كنيم: 

زهرا بديعي، فاطمه جوانمردي، فاطمه صولتي، معصومه بخشعلي نژاد، كالس چهارم از دبستان ام كلثوم خلخال، شكيبا سويزي، بهار محقق راد، هستي عباسي، 
مليكا قاسمي، نيوشا زاهدي، سبا درويش كالس ششم از دبستان آزادي تهران، آريانا شيري، صبا زاهديان، ماندانا رادمندان، دنيا رستمي، زهرا سيف نژاد، 
ستايش فرزانه، طناز زرين خامه، درنا وثوقيان، صبا بالوئي، رها محمدي، زهرا سادات ميرزماني، سوگند عبدلي، فاطمه مقدم فر كالس ششم از دبستان 
راهيان كوثر تهران، متين پازكي، اميرعلي مواليي، اميرحسين قبادي، سيد عليرضا موسوي، آرمين قلي خاني، اميرمحمد عزيزي، اميرعباس محرمي، ابوالفضل 
رحيمي نژاد، طاها مختاري، محمدامين رضايي، اميرحسين گودرزي، اميرحافظ طهماسبي، محمدجواد خسروي فر، علي موسي زاده، محمدآرمان ملك كالس 
چهارم از دبستان شهيد قرباني مطلق تهران، زهرا نوري، ستايش روستايي، فائزه زهره وند، هستي فراهاني، اسماء غياثوند، هستي غياثوند، مريم جاني خاني، مهنا 
روستايي، سونيا زهره وند، هانيه غياثوند، بهناز زماني، سارا حيدري، مهروز عابدي فر، مريم چهاردولي، زهرا كرمي منفرد، زهرا سليماني، حنانه روستايي، مريم 
حيدري، شهرزاد شاملو، مهسا پايداري، عسل ا... وردي، صبا روستايي فر، ريحانه غياثوند، مريم نادي كالس ششم از دبستان شهداي 2 مالير، آتنا درخشان، 

آيناز آقايي، ثنا شاكريان، ريحانه رياحي، مليكا طاهري، مليكا فرخ نژاد از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان فرخشهر استان كهكيلويه و بويراحمد. 

از بين موضوع هــاى زير به دلخواه موضوعى را 
انتخاب كرده، نقاشى كشيده براى ما بفرستيد.

ـ جوى  ـ محله ى ما و مغازه هايش  داخل كمد من چه خبر است! 
ـ تشكر از  ـ دوستى با حيوانات  آب پر از بطرى هاى پالستيكى 

ـ در خانه خود را چطور سرگرم مى كنيد؟ پرستاران و دكتران 

بكشيد،  گواش  با  نقاشى  يك  مى توانيد 
ديگرتان  نقاشى هاى  از  شد  كه  خشك 
تكه هايى را قيچى كرده، روى اين نقاشى 
بچسبانيد. به اين ترتيب روش تكه چسبانى 

(كالژ) را هم تجربه كرده ايد.

يك پيشنهاد:
چبچبچآثار بچه ها اثاثار آ
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دفتر   انتشارات  و فناوري آموزشي

324 پي در پي  شماره ي 
16 ريال

ماهنامه ي آموزشى، تحليلى و اّطالع رسانى 
1400 نهم و  ســى   دوره ي 
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