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باد آواز   خوان
آناهيتا ارجمند نيا

تصويرگر: مليحه كفشى

نويسنده: عاطفه جوينى

باد  بادى!  چه  بود،  باد  يك  كوچك  روستايى  در 
مى كرد.  هوهو  روستا  توى  مى اومد  هى  كوچولو 
آوازخوان؟  باد  گذاشتن  اسمشو  چرا  مى دونيد 
مى كرد  هوهو  وقتى  مى كرد.  هوهو  هى  چون 
مى كرد  تو خودش جمع  رو  و خاك ها  تمام گرد 

و بزرگ تر ميشد. 
باد  آهاى  مى زد:  فرياد  جوان  مرد  طرف  اون  از 

كاله منو كجا مى برى؟ 
يكى مى گفت: پارچه هاى منو كجا مى برى؟ 

يك  داشتند.  شكايتى  يه  باد  از  همه  روستا  توى 
روز مردم توى روستاى حسنجون دور هم جمع 
زدند.  حرف  باد  بد  كارهاى  مورد  در  و  شدند 
يكى گفت: اين باد تمام گرد و خاكشو تو چشمم 

مى ريزه. خانمى فرياد زد: وسط ميوه فروشى چادر 
منو برداشته. خدا رو شكر حداقل روسرى داشتم. 
خالصه از كوچيك تا بزرگ از باد شكايت داشتند. 
مردم فكر كردن چه كار كنن تا از دست اين باد 
بارانا گفت:  نام  به  باهوش  راحت بشن؟ دخترى 
باد رو اون  تا  بايد يه شيشه بزرگ درست كنيم 
كردن  گوش  رو  دختر  حرف  مردم  بندازيم.  تو 
و دست به كار شدن و يك شيشه بزرگ درست 
كردن. چند روز طول كشيد. باد كه اومد دوباره 
شيشه  تو  رو  باد  سريع  دختر  كنه،  خرابكارى 

انداخت. 
چى  هر  باد 

رو  اون  كه  كرد  التماس 
ببخشه، دخترگوش نكرد و گفت: چه طور تو هر 
دوست  منم  دارى،  برمى  دارى  دوست  كه  چى 
منو  اگه  گفت:  باد  بندازم.  تو  اين  رو  تو  دارم 
ميارم.  رو  برداشتم  كه  چيزهايى  تمام  كنى  آزاد 
دختر حرفش رو گوش نكرد و گفت: زرنگى. تو 
آدرسش رو بده من برم بيارم. باد گفت: خب بذار 
خودم برم. تو كه نمى دونى! دختر گفت: مى خواى 

فرار كنى. آدرسش رو به من بده. 

باد كه ديد اوضاع اصالً خوب نيست آدرس داد 
كه توى يه خرابه بود. دختر كيسه اى برداشت. نه 
يه كيسه، ده بيست تا كيسه و رفت به خرابه. ديد 
واى! خرابه داره مى تركه اون قدر كه وسيله زياده. 
تمام وسيله ها رو جمع كرد و به مردم نشون داد. 
مردم وسيله خودشون رو برداشتن و باد هم قول 
داد ديگه از اين كارها نكنه. اگرم مى كرد دوباره 

دختره مينداختش اون تو. 

ون/  برايان  نويسنده:  شادى/  كاله 
مترجم: مريم بنايى/ ناشر: پرتقال/ 
برنده ى چند  باالى 5 سال/  مناسب 

جايزه

كردن  خوشحال  براى  مى كنيد  فكر 
انجام  مى توان  كارهايى  چه  آدم ها 

داد؟ 
كتاب كاله شادى، داستان خوشحال 
يك  به  هم  آن  آدم هاست،  كردن 
با  چيز  همه  ساده.  خيلى  روش 
همان  با  و  مى شود  شروع  كاله  يك 
كه  روز  مى شود. يك  تمام  كاله هم 
و  ناراحت  و  بى حوصله  فيل،  آقاى 
در  پشت  بسته اى  است  عصبانى 
يك  آن  توى  كه  مى آيد  خانه اش 

است.  رنگى  رنگى  چندطبقه ى  كاله 
فيل با ديدن كاله، حسابى خوشحال 
مى شود و تصميم مى گيرد آن را به 
دوستانش نشان بدهد. او بدو بدو به 
متوجه  اما  مى رود،  الك پشت  سراغ 
بى حوصله  الك پشت  كه  مى شود 
از  طبقه  يك  فيل  است.  ناراحت  و 
كاله رنگى رنگى اش را برمى دارد و 
تا خوشحالش  مى دهد  به الك پشت 
كند. بله! الك پشت با ديدن كاله، باال 
و پايين مى پرد و خوشحال مى شود. 
بروند  تا  مى افتند  راه  هم  با  دو  آن 
كاله هايشان را به دوست ديگرشان، 
هم  گورخر  بدهند.  نشان  گورخر 
ديدن  حوصله ى  و  است  ناراحت 
كسى را ندارد. فيل و الك پشت كمى 
فكر مى كنند و بعد تصميم مى گيرند 
يك طبقه از كاله رنگى رنگى شان را 
به گورخر بدهند تا او هم خوشحال 
كاله،  ديدن  با  گورخر  شود. 
و  مى كند   فراموش  را  ناراحتى اش 

را روى سرش مى گذارد. آن ها  آن 
بقيه ى  سراغ  مى گيرند  تصميم 
دوستانشان بروند و كاله رنگى رنگى 

را به آن ها نشان بدهند... .
خب! ديديد چه قدر راحت بود؟ آقاى 
فيل با يك كاله رنگى رنگى توانست 
دوستانش را خوشحال كند و به آن ها 
خوشحال  چه قدر  كه  بدهد  نشان 

بودن آن ها برايش مهم است. 
نمى شود،  تمام  همين جا  داستان  اما 
بعضى  كردن،  خوشحال  چون 
نيست  هم  راحتى ها  اين  به  وقت ها 
وقت ها  اين جور  مى شود.  سخت  و 
بايد بيشتر تالش كرد و بيشتر صبر 
كرد، درست مثِل آخِر داستاِن «كاله 
الك پشت  و  گور خر  و  فيل  شادى». 

به يكى از دوستانشان مى رسند 
ديدن  با  كه 
خوشحال  كاله 
حاال  نمى شود. 

آن ها چه كار بايد 

تا  بخوانيد  را  كتاب  خب،  بكنند؟ 
بهتر متوجه شويد. آخر داستان قرار 
را  قشنگى  و  است خوشحالى جديد 

ببينيد.

كاله شادى
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نهمين امام ما شيعيان محمد بن على بن موسى مشهور به امام جواد(ع) است.  
امام جواد(ع) فرزند حضرت رضا(ع) در شهر مدينه به دنيا آمد و يكى از 

امامان ماست كه در كودكى به امامت رسيد. 
وقتى هنوز امام رضا(ع) به شهادت نرسيده بود و مردم را راهنمايى مى كرد، 
يكى از دوستانش از ايشان پرسيد: «اگر خداى نكرده براى شما اتفاقى افتاد 
رهبر ما چه كسى خواهد بود؟» امام در جواب از فرزندشان، امام جواد(ع) 

كه هنوز كودك بود، نام بردند. 
از  چون  بود،  عجيب  هم  امام  ياران  و  دوستان  براى  حتى  بردن  نام  اين 
امام  ياران  و  از دوستان  بعضى  و  بودند  هنوز كودك  امام جواد  نظر آن ها 
امام رضا  اما  فكر مى كردند چگونه مى تواند يك كودك رهبر آن ها باشد! 
كه  است  داده  دانشى  و  علم  جواد  امام  فرزندش،  به  خداوند  مى دانست 
امام  از اين بابت نگران نبود. پس از شهادت  مى تواند رهبر مردم باشد و 
رضا، امام جواد هدايت و رهبرى مردمى را كه به دنبال خوبى ها و نيكى ها 

بودند، برعهده گرفت.  
اما حاكمان آن زمان يعنى مأمون و برادرش معتصم اصالً اين كار را دوست 
نداشتند. اين دو نفر در ابتدا تالش كردند با بحث هاى علمى، امام را شكست 
بدهند، ولى وقتى ديدند از اين راه نمى توانند بر امام پيروز شوند و هر روز 

آدم هاى بيشترى طرفدار امام مى شوند، فكر ديگرى كردند.
همين  براى  بردارند،  راه  سر  از  را  امام  بايد  كردند  فكر  خودشان  با  آن ها 
نقشه شوم  براى عملى شدن  به شهادت برسانند.  را  ايشان  تصميم گرفتند 
شهادت امام جواد، معتصم از همسر امام ام الفضل كه دختر مأمون بود، كمك 
گرفت. همسر امام هم به وسيله سمى كه به انگور زد و به امام داد، ايشان را به 
شهادت رساند.  آن روز براى دوستان و ياران امام روز بسيار بدى بود، چون 
امام مانند ماهى بود كه مى توانست سياهى ها را از بين ببرد. امام چون چشمه 

گوارايى بود كه هميشه مى جوشيد و هر كسى تشنه ى دانستن بود، 
مى توانست از علم و دانايى ايشان استفاده كند.

سرانجام امام جواد(ع) در سن 25 سالگى در بغداد به شهادت رسيد و در 
كاظمين كه يكى از شهرهاى عراق است در كنار مزار امام موسى كاظم(ع) 

به خاك سپرده شد. 

حكايتى از شجاعت امام جواد(ع)
او  از  و مردم  بود  مأمون كه خليفه ستمگرى  امام رضا(ع)  از شهادت  پس 
مى ترسيدند، به بغداد آمده بود. او در يكى از روزها با تعدادى از همراهان 
خود در حال رفتن به شكار بود و از كوچه ها مى گذشت. هنگام عبور او و 
سربازانش، مردم از ترس راه را باز مى كردند. او در حال عبور بود كه ديد 

در يكى از كوچه ها كودكى ايستاده است. 
براى مأمون جالب بود، چون ديد كودك با ديدن كاروان او، مثل بقيه مردم 
به كنارى فرار نكرد. وقتى مأمون آن كودك را ديد، از كار او تعجب كرد؛ 
براى همين نزديك او كه رسيد، پرسيد: چرا وقتى بچه ها  فرار كردند و كنار 
رفتند تو نرفتى؟ كودك جواب داد: نه كوچه تنگ بود كه من با رفتن خود، 
راه تو را باز كنم و نه كار خالفى كرده بودم كه از تو بترسم. فكر نمى كنم تو 
بدون دليل بى گناهى را آزار بدهى. مأمون كه از اين جواب تعجب كرده و 
خوشش آمده بود، از كودك پرسيد: اسم تو چيست؟ او جواب داد: محمد. 
الرضا  دوباره پرسيد: فرزند كه هستى؟ فرمود: من فرزند على بن موسى 

هستم.
مأمون ديگر چيزى نگفت و به راه خود ادامه داد. شايد در دلش فكر مى كرد 

چه كودكى شجاعى.

نهمين ستاره
آسمان امامت
نويسنده: زهرا مهربان

تصويرگر: زهرا احسانفر
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10 اختالف ميان اين دو تصوير را پيدا كنيد

ماشين باال را 
به پسر برسانيد

يك كاردستى خيلى ساده با دور ريختنى ها
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من ُفك خزرى هستم
نويسنده: عباسعلى سپاهى يونسى

 من فك خزرى هستم. نمى خواهم تعريف كنم اما يكى از زيباترين موجودات 
در دنيا هستم. مى دانيد كه من در درياى خزر زندگى مى كنم. مردم محلى به 
من سگ آبى مى گويند. ما تنها پستانداران درياى خزر هستيم. دانشمندان 

مى گويند ما كوررنگى داريم و فقط مى توانيم رنگ سبز را ببينيم. 
گفتم ما در درياى خزر زندگى مى كنيم، اما يك خبر بد هم به شما بدهم 
بين  از  حال  در  ما  بله،  نكنيد.  تعجب  هستيم.  رفتن  بين  از  حال  در  ما  كه 
رفتن هستيم. حتماً مى پرسيد چرا؟ خب اول از همه به خاطر آلودگى محيط 
و  مى رويد  دريا  كنار  شما  وقتى  است  ممكن  مثالً  بكنيد  را  فكرش  زيست. 
ظرف پالستيكى در آب مى اندازيد، همان ظرف بالى جان ما بشود يا وقتى 
صيادان تورهاى خود را به دريا مى اندازند، ما در تور آن ها گير كنيم و همين 

باعث كشته شدن ما بشود. 
از  ديگر  يكى  هم  است  آمده  وجود  به  دنيا  هواى  و  آب  در  كه  تغييراتى 
مشكالت ما براى زنده ماندن است؛ مثالً گرم شدن زمين، باعث ذوب يخ هاى 
بخش شمالى درياى خزر مى شود و اين كار سبب مى شود يكى از جاهايى كه 
ما آنجا زندگى مى كنيم، از بين برود. اگر از اين چيزها كشته نشويم شكار 
به وسيله شكارچيان هم ما را تهديد مى كند. راستى اين را هم بگويم كه ما  
در صورت رشد كافى، به حدود يك متر و نيم مى رسيم و وزن ما هم حدود 

80 كيلوگرم مى شود.
ولى حاال بگذاريد يك خبر خوب هم بدهم. چند سالى مى شود كه در ايران 
مركز حفاظت از فك خزرى فعاليت خود را آغاز كرده. اين مركز به صيادان 
و ماهيگيران آموزش هايى را مى دهد كه سبب مى شود ما كمتر كشته بشويم. 

اين مركز تماس برقرار كنيد.  با  بايد  بياييد،  ما  به تماشاى  اگر مى خواهيد 
مركز حفاظت از فك خزرى را خانم لنى هارت، مؤسس مركز بازتوانى و 
تحقيقاتى فك هلند، دكتر محمد مصطفى شاهى فردوس و دكتر امير صياد 

شيرازى در جزيره آشوراده تأسيس كردند.
 ما فك هاى خزرى نياز به آب هاى خنك و سرد داريم براى همين، زمانى 
كه آب دريا گرم مى شود، به اعماق دريا شنا مى كنيم تا بتوانيم با سرماى 
آب هاى اعماق دريا دماى بدنمان را متعادل نگه داريم. ما فك هاى خزرى 
در طول زندگى خود به جز زمان جفت گيرى، در آب زندگى مى كنيم. اين را 
هم بگويم ما تنها براى استراحت گاهى به ساحل مى آييم. هر چند وقتى به 
ساحل مى آييم كم حركت مى كنيم، اما خوب است بدانيد كه ما در آب بسيار 

ماهرانه و زيبا شنا مى كنيم. 

اين هم چند دانستنى جالب درباره زندگى ما فك ها
اول: يكى از چيزهاى جالب درباره ما اين است كه هر سال در فصل زمستان 

كل موهاى ما مى ريزند و به اصطالح كچل مى شويم.
تا 138 سبيل در اطراف لب خود  از ما فك ها حدود 124  دوم: هر كدام 

داريم.
سوم: ما فك ها وقتى متولد مى شويم و نوزاد هستيم سفيد رنگ هستيم.

چهارم: در 20 سال گذشته نزديك به 900 هزار فك خزرى از بين رفته اند.
پنجم: ما فك هاى خزرى مى توانيم با سرعت 30 كيلومتر بر ساعت در آب 

دريا شنا كنيم.
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گربه 
لب  نشست 

ديوار و آن قدر ميو ميو كرد 
كه خاله پيرزن از پنجره سرك كشيد و 

داد زد: پيشته گربه ى بد. چرا سر و صدا مى كنى. 
برو پى كارت. اما تا چشمش به گربه افتاد دهانش 
از تعجب باز ماند. خب كى اصالً كجاى دنيا  گربه ى 

صورتى ديده!
درست  بود.  صورتى  حسابى  ديوار  روى  گربه ى 
خاله  همسايه ى  دختر  گلپونه،  دمپايى هاى  رنگ 

پيرزن.
خاله پيرزن محكم كوبيد پشت دست خودش و 
واى  گفت:  بود،  زده  زل  گربه  به  كه  جور  همان 
گربه ى  عجب  نشنيده!  و  نديده  چيزهاى  حق  به 

عجيبى! 
نكند جن و پرى باشد. نكند جادويى باشد. نكند 

من را طلسم كند.
خاله پيرزن توى همين فكر ها بود كه گربه جستى 
بعد دويد و  زد و پريد درست وسط حياط خانه. 
اومد كنار پنجره. بيچاره خاله پيرزن از ترس رنگ 
و رويش مثل ماست سفيد شد و لرزان لرزان گفت: 
پيشته گربه ى بد. برو پى كارت. اما گربه نرفت كه 
نرفت. همان جا نشست و با چشم هاى گردش به 
خاله پيرزن زل زد و ميو ميو كرد. خاله پيرزن كه 
حسابى ترسيده بود، فكرى كرد و يادش آمد كه 

مادرش 
نديم ها  قديم  اون 

گفته بود اگر جن و پرى ديدى 
رويش آب بريز تا بترسد و ناپديد شود. خاله 

پيرزن هم تصميم گرفت نصيحت مادرش را گوش 
كند. با عجله رفت و با يك كاسه آب برگشت و 
اما  ريخت.  صورتى  گربه ى  روى  را  آب  شاالپى 
سر  از  رنگ  عالمه  يك  فقط  نشد.  ناپديد  گربه 
. يك  و صورتش شسته شد و ريخت كف حياط 
عالمه رنگ صورتى.  توى يك چشم به هم زدن 
خاكسترى  گربه ى  خاكسترى.  راه  راه  شد  گربه 
از اين كه تميز شده بود حسابى خوشحال شد و 
خودش را ليس زد و بعد هم دوباره پريد و رفت 
روى ديوار. همين موقع تق و تق يكى در زد. خاله 
پيرزن گيج و دستپاچه دويد و در را باز كرد. اصغر 
آقا همسايه اش بود كه يك اسپرى رنگ صورتى 
توى دستش داشت. خاله پيرزن با تعجب گفت: 
چه كار دارى اصغر آقا؟ نكند آمدى من را رنگ 
خاله  نه  گفت:  و  كرد  سرفه اى  آقا  اصغر  بزنى! 
پيرزن. دنبال يك گربه صورتى مى گردم. راستش 

داشتم 
رنگ  را  خانه  در 

مى زدم  كه فس و فس اشتباهى 
كردم.  صورتى اش  و  ريختم  رنگ  رويش 

بعد هم  را بشويم.  ببرم و رنگ هايش  مى خواهم 
ى  گربه  شما  گفت:  و  كشيد  سركى  حياط  توى 

صورتى اين دور و بر نديديد؟
خاله پير زن قاه قاه خنديد و گفت: چرا اتفاقاً ديدم. 
خيالت راحت. آب ريختم و رنگ هايش را شستم. 
و  شد  راحت  خيالش  شنيد،  را  اين  تا  آقا  اصغر 
دوباره برگشت تا بقيه ى در خانه اش را رنگ بزند. 
رنگ صورتى. خاله پيرزن هم برگشت توى خانه 
و همان جور كه به گربه ى خاكسترى نگاه مى كرد 
و مى خنديد، گفت: واه واه جن و پرى كجا بود؟ 
طلسم كجا بود؟ جن و پرى فقط توى قصه هاست. 

به حق چيزهاى نديده و نشنيده!  

نويسنده: ليلى خيامى
تصويرگر: الهه صادقيان

چه گربه ى عجيبى!
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صد سال پيش وقتى مردم به آسمان نگاه مى كردند فقط آسمان و تعدادى 
پرنده مى ديدند و اگر يك جسم پرنده فلزى غول آسا را در آسمان مى ديدند، 
شايد از ترس غش مى كردند و يا فكر مى كردند اين جسم فلزى از فضا آمده 
است؛ اما امروز ما به ديدن هواپيماها، هلى كوپتر ها و حتى جت هايى كه پشت 
سرشان يك خط سفيد دود باقى مى گذارند، عادت كرده ايم و حتى خيلى به 
آن ها توجه نمى كنيم. انسان ها هميشه آرزو داشتند مثل پرنده ها پرواز كنند. 
آن ها سال ها پيش از اختراع هواپيما، با بالون پروازهاى كوتاهى به آسمان 
داشتند، اما نخستين كسانى كه واقعاً با يك هواپيماى موتوردار پرواز كردند، 
برادران رايت بودند. برادران رايت در نخستين پروازشان تنها 12 ثانيه در 
ثانيه آن قدر مهم بود كه همه دانش آموزان  آسمان ماندند، ولى همان 12 

جهان اسم اين دو برادر شجاع و خالق را مى دانند.

بزرگ ترين هواپيماى جهان كدام است؟
طبقه  دو  كه  باشد  بزرگ  آن قدر  جهان  در  هواپيمايى  كه  مى شود  باورتان 
ايرباس  هواپيمايى  شركت  كه   (A380)  380 اِى  هواپيماى  باشد!  داشته 
اين  است.  جهان  مسافربرى  هواپيماى  بزرگ ترين  كرده،  طراحى  را  آن 
هواپيما  اين  وزن  كند.  سوار  را  مسافر   800 مى تواند  غول پيكر  هواپيماى 
575 تن است! يعنى به اندازه پنج وال آبى. وال آبى كه سنگين ترين موجود 
جهان است حتماً از شنيدن اينكه در برابر اين هواپيماى غول پيكر اين قدر 
يك  اگر  كه  مى دانستيد  راستى  نمى شود!  است، خوشحال  و سبك  كوچك 
بليت هاى معمولى هستند  از  بليت هايى كه گران تر  بليت درجه يك، يعنى 
براى اين هواپيما بگيريد، مى توانيد توى يك اتاق بزرگ شبيه اتاق هاى هتل 

بمانيد، آن هم باالى آسمان؟
 

حقايق جالب هواپيمايى
سريع تر از سرعت نور: مى دانستيد بعضى از جت ها سريع تر از سرعت صوت 
حركت مى كنند؟ شكستن ديوار صوتى هم يعنى سريع تر از سرعت صوت 
از سرعت صوت مى شود و  بيشتر  حركت كردن. لحظه اى كه سرعت جت 

ديوار صوتى مى شكند، يك ابر دايره اى شكل پشت جت ايجاد مى شود.

 
و  نيستند  مسافربرى  هواپيماى  هستند  سريع  بسيار  اينكه  با  جت ها  البته 

نظامى هستند.
كوچك ترين هواپيماى جهان: حدس مى زنيد اسم كوچك ترين هواپيماى 
اسم  بله،  باشد؟  اسم خوبى  بامبلى»  «زنبور  نظرتان  به  باشد؟  چه  جهان 
كوچك ترين هواپيماى جهان زنبور بامبلى است و فقط 162 كيلوگرم 
وزن دارد، اين وزن آن قدر در بين هواپيماها كم است كه در برابر 
بقيه هواپيماها انگار به سبكى پر است! من كه بدم نمى آيد يك 
هواپيماى زنبور بامبلى داشتم و صبح هايى كه مدرسه دارم 
به  زنبورى ام  هواپيماى  با  مى شوم  بيدار  خواب  از  دير  و 

مدرسه مى رفتم. 

تفاوت هلى كوپتر و هواپيما 
من صداى هلى كوپتر را خيلى دوست دارم. با اينكه خيلى كم پيش 
مى آيد كه در آسمان صداى هلى كوپتر بشنوم ولى هميشه از ديدن 
يه هلى كوپتر توى آسمان هيجان زده مى شوم. هلى كوپترها مى توانند 
توى آسمان و در يك نقطه ثابت بمانند، مانند زنبورها به عقب پرواز 
را  كارها  اين  از  خيلى  هواپيماها  اما  بروند.   راست  يا  چپ  به  و  كنند 
نمى توانند انجام بدهند. شايد بپرسيد حاال كه هلى كوپترها مى توانند اين قدر 
كارهاى مختلف انجام بدهند چرا يك هلى كوپتر بزرگ براى بردن مسافرها 
خيلى  هلى كوپتر  يك  كردن  كنترل  كه  است  اين  علت  نمى كنند؟  درست 
سخت است و سال ها دانش مى خواهد، يعنى حتى سخت تر از كنترل كردن 
مثالً  بيايد،  وجود  به  مشكل  هلى كوپترها  براى  اينكه  امكان  و  هواپيما  يك 
سقوط كنند، خيلى بيشتر از هواپيما است. از هلى كوپتر ها براى امدادرسانى 
استفاده مى كنند، يعنى كمك به انسان هايى كه در يك جاى پرخطر گرفتار 
شده اند. مثالً كوهنوردانى كه در كوه هاى بلند مشكل پيدا كرده اند و يا زمانى 

كه سيل و زلزله مى آيد.                                                    
حاال پس از خواندن اين صفحه چيزهاى جالب و جديدى درباره هواپيماها 
رؤياى  هواپيماها  كه  من  نظر  به  ندانند.  هم  بزرگ تر ها  شايد  كه  مى دانيم 
آدم هاى زمان قديم بوده و ما آن قدر خوش شانس هستيم كه اين پرنده هاى 
آهنى را هر روز مى بينيم و يا فقط با چند ساعت نشستن در هواپيماها از يك 

سمت جهان به سمت ديگر مى رسيم.

7 بخوانيم و بدانيم

هواپيما
فكرى كه واقعيت شد

است؛ اما امروز ما به ديدن هواپيماها، هلى كوپتر ها و حتى جت هايى كه پشت 
سرشان يك خط سفيد دود باقى مى گذارند، عادت كرده ايم و حتى خيلى به 
آن ها توجه نمى كنيم. انسان ها هميشه آرزو داشتند مثل پرنده ها پرواز كنند. 
آن ها سال ها پيش از اختراع هواپيما، با بالون پروازهاى كوتاهى به آسمان 
داشتند، اما نخستين كسانى كه واقعاً با يك هواپيماى موتوردار پرواز كردند، 
آن ها سال ها پيش از اختراع هواپيما، با بالون پروازهاى كوتاهى به آسمان 
داشتند، اما نخستين كسانى كه واقعاً با يك هواپيماى موتوردار پرواز كردند، 
آن ها سال ها پيش از اختراع هواپيما، با بالون پروازهاى كوتاهى به آسمان 

برادران رايت بودند. برادران رايت در نخستين پروازشان تنها 12 ثانيه در 
ثانيه آن قدر مهم بود كه همه دانش آموزان  آسمان ماندند، ولى همان 12 

جهان اسم اين دو برادر شجاع و خالق را مى دانند.

بزرگ ترين هواپيماى جهان كدام است؟
طبقه  دو  كه  باشد  بزرگ  آن قدر  جهان  در  هواپيمايى  كه  مى شود  باورتان 
ايرباس  هواپيمايى  شركت  كه   (A380)  380 اِى  هواپيماى  باشد!  داشته 
اين  است.  جهان  مسافربرى  هواپيماى  بزرگ ترين  كرده،  طراحى  را  آن 

اِى  هواپيماى  باشد!  داشته 
اين  است.  جهان  مسافربرى  هواپيماى  بزرگ ترين  كرده،  طراحى  را  آن 

اِى  هواپيماى  باشد!  داشته 

هواپيما  اين  وزن  كند.  سوار  را  مسافر   800 مى تواند  غول پيكر  هواپيماى 
 تن است! يعنى به اندازه پنج وال آبى. وال آبى كه سنگين ترين موجود 
جهان است حتماً از شنيدن اينكه در برابر اين هواپيماى غول پيكر اين قدر 
 تن است! يعنى به اندازه پنج وال آبى. وال آبى كه سنگين ترين موجود 
جهان است حتماً از شنيدن اينكه در برابر اين هواپيماى غول پيكر اين قدر 
 تن است! يعنى به اندازه پنج وال آبى. وال آبى كه سنگين ترين موجود 

يك  اگر  كه  مى دانستيد  راستى  نمى شود!  است، خوشحال  و سبك  كوچك 
بليت هاى معمولى هستند  از  بليت هايى كه گران تر  بليت درجه يك، يعنى 
براى اين هواپيما بگيريد، مى توانيد توى يك اتاق بزرگ شبيه اتاق هاى هتل 

بمانيد، آن هم باالى آسمان؟

سريع تر از سرعت نور: مى دانستيد بعضى از جت ها سريع تر از سرعت صوت 
حركت مى كنند؟ شكستن ديوار صوتى هم يعنى سريع تر از سرعت صوت 
از سرعت صوت مى شود و  بيشتر  حركت كردن. لحظه اى كه سرعت جت 

ديوار صوتى مى شكند، يك ابر دايره اى شكل پشت جت ايجاد مى شود.

حاال پس از خواندن اين صفحه چيزهاى جالب و جديدى درباره هواپيماها 
رؤياى  هواپيماها  كه  من  نظر  به  ندانند.  هم  بزرگ تر ها  شايد  كه  مى دانيم 
آدم هاى زمان قديم بوده و ما آن قدر خوش شانس هستيم كه اين پرنده هاى 
آهنى را هر روز مى بينيم و يا فقط با چند ساعت نشستن در هواپيماها از يك 

سمت جهان به سمت ديگر مى رسيم.

مترجم: ثنا مجيدنيا
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آثار و نوشته هايتان را براى 
كفشدوزك  بفرستيد

براى خردساالن

ابرا رو هى مى شوره
فرشته اون باالها

پرت حواسش انگار
آب مى ريزه روى ما

از آسمون مى باره
بارون دونه دونه
فرشته اون باالها
ابرا رو مى چلونه

از زور خستگى
يكهو نوكش شكست

قل خورد و رفت و رفت
زير كمد نشست

گفتم: مداد خوب!
قهرى نوكت شكست؟

بيرون بيا فقط
يك صفحه مانده است

او گفت خسته ام
خميازه اى كشيد 
خوابيد خر و پف
چيزى نمى شنيد

گرمه تابستون زياد
اومد چه ماهى؟ مرداد

سيب قشنگ سرخى
از روى شاخه افتاد

باد كوچيك و داغى
موهام رو هى تكون داد

دلم يه چيز خنك 
بستنى قيفى مى خواد

رودخانه  كنار  مى رفت  كه  بود  كوچولو  فيل  يك 
دوست  او  مى كرد.  نگاه  را  اردك ها  بچه  بازى  و 
براى همين يك  با اردك ها دوست شود.  داشت 
بچه  بازى؟»  هم  با  «مى آييد  گفت:  آن ها  به  روز 
آن ها  اما  داشتند،  دوست  را  فيل  هم  اردك ها 
مى ترسيدند كه از آب بيرون بيايند چون هميشه 
يك بچه روباه زير درخت دراز كشيده بود. آن ها 
تا روباه را مى ديدند كوواك كوواك مى كردند و 

از كنار فيل كوچولو دور مى شدند. 
كار  چه  نمى دانست  و  بود  ناراحت  كوچولو  فيل 
و  رفت  رسيد.  ذهنش  به  فكرى  كه  اين  تا  كند. 
با  عصبانى  هيوالى  يك  عكس  شكمش  روى 
دراز  رودخانه  كنار  و  كشيد  بزرگ  دندان هاى 
با تعجب پرسيد:  كشيد. بچه روباه كه او را ديد 

شده؟»  چى  «شكمت 
بچه فيل گفت:«من يك 
لولو فيل هستم». روباه 
با تعجب پرسيد: «لولو 

فيل ديگه چيه؟»
گفت:  كوچولو  فيل 
وقت  هر  فيل ها  «ما 

به  تبديل  مى شويم  عصبانى 
لولوى دندان دراز مى شويم و مى توانيم هر چيزى 
و  عجيب  صداى  خرطومش  با  بعد  بخوريم».  را 
امروز  «من  گفت:  و  درآورد  خودش  از  غريب 
فرار  به  پا  و  ترسيد  روباه  بچه  خيلى عصبانى ام». 
گذاشت و از آن جا دور شد. اردك ها وقتى ديدند 
بچه روباه فرار كرد، كنار فيل آمدند. فيل كوچولو 

خرطومش 
نگاه  اردك  ها  به  و  كرد  آب  از  پر  را 

با  بعد  كنيم».  بازى  هم  با  «بياييد  گفت:  و  كرد 
خرطومش روى خودش آب ريخت. بچه اردك ها 
به آب  هم دور فيل جمع شدند و شروع كردند 

بازى. بازى با لولو فيل خيلى كيف داشت!  

چه ماهى
باران

مداد خسته 
منيره هاشمى

نيكو نصيرزاده

تصويرگر: نيكو نصيرزاده

شيالن صالح

لولو    فيل
نويسنده: مرجان اسماعيلى


