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آن  به  ندارم  حق  من   : گفت  و  ساخت  زمان  ماشين  يك  من  دايى  روزى 
آن  دكمه هاى  و  زمان  ماشين  داخل  رفتم  يواشكى شب  من  نزديك شوم. 

را زدم. نور آبى دورم چرخيد وداخل ماشين زمان يك مرد ظاهرشد. 
به  يا  برويد  دايناسورها  زمان  به  خواهيد  «مى  گفت:  من  به  او 

زمان جنگ هاى پيامبران؟» من زمان دايناسورها را انتخاب 
كردم. ماشين زمان رفت به زمان دايناسورها و من از 

كه  زمانى  به  خودم  با  دايناسوركوچولو  يك  آنجا 
بودم آوردم و در كمدم قايم كردم. صبح كه بلند 

شدم تا دايناسور را به زمان خودش برگردانم، 
ايجاد شده و دايناسور پريد  ديدم يك تونل 
آنجا  تونل.  توى  پريدم  هم  من  تونل.  توى 

يك شهر دايناسورى بود. 
پيش  بردند  را  من  شهر  آن  سربازان 
دايناسور  آن ها  دايناسورها،  شهر  پادشاه 
مرا زندانى كرده بودند و بعد پدر و مادر 
دايناسورهاى  با  همراه  و  آمدند  دايناسور 
ديگر، به شهر حمله كردند و من و دايناسور 

را آزاد كردند.
من  كه  دايناسورى  دايناسور،  مادر  و  پدر 

خودشان  زمان  به  بودم  آورده  قبل  زمان  از 
برگرداندند.

ماشين زمان

درخت دكمه اىماه

متين جوينى

شعر بخوانيم

تصويرگر: مليحه كفشى
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درخت دكمه اى

مگر پرسشى بود كه او جوابش را نداند؟ او جواب هر پرسش و 
مشكلى را مى دانست. دانشمندان زيادى براى ديدن او مى آمدند. 
همه در مقابل او زانو مى زدند. بعضى ها سعى مى كردند علم او را 

امتحان كنند. 
همه ى  جواب  او  وقتى  اما  مى پرسيدند.  سخت  پرسش هاى  او  از 

پرسش ها را به راحتى مى داد تعجب مى كردند.
دانش آموزان زيادى داشت. دانش آموزانى كه خودشان دانشمند 
و با سواد بودند. اما همه مى آمدند تا از علم و دانش او چيزى ياد 

بگيرند.
همه ى تاريخ نويسان چه مسلمان چه غيرمسلمان از علم زياد او 

تعريف كرده اند. 
كاش من هم دانش آموز كوچك او بودم. كاش فقط يك روز، نه 

فقط يك ساعت در كالس درس او مى نشستم.
او در عبادت با خدا هم از همه جلوتر بود. او خدا را زياد عبادت 
مى كرد. او امام پنجم ما، امام محمد باقر (ع) بود. او كربال را ديده 

بود. آن زمان پنج سال بيشترنداشت. 
براى  امام چهارم مان. من وقتى دلم  بود.  امام سجاد (ع)  پدرش 

امام رضا(ع) تنگ مى شود به حرم مى روم. 
ديدن آن گنبد طاليى با زائرانى كه از راه دور و نزديك مى آيند 

حالم را خوب مى كند. 
اما وقتى دل كسى براى امام محمد باقر(ع) تنگ مى شود...

او   حرم ندارد. مزار او به همراه چهار امام ديگر در قبرستان بقيع 
شهر مدينه است.

كاش دانش آموز او بودم

بدترين پسر دنيا!

نويسنده: منيره هاشمى
تصويرگر: وحيده كاشى

نام كتاب: بدترين پسر دنيا/ نويسنده: اُاوين كالفر/ 
مترجم: شيدا رنجبر/ ناشر: افق/ گروه سنى: رمان 

كودك
خيلى بد است كه آدم درباره ى خودش فكر كند، 
دنيا  دختر  بدترين  حتى  يا  دنياست  پسر  بدترين 
بدترين آدم دنيا! اين بدترين بودن، حس  يا اصالً 
كنى  سعى  اگر  اما  دارد.  ناراحت كننده اى  خيلى 
ناراحتى  نتيجه كمتر احساس  تا در  باشى،  بدترين 
نيست كه آدم  اين  منظورم  نه! اصالً  نه،  كنى چى؟ 
كنى  سعى  كه  است  اين  من  منظور  بشوى!  بدى 
اتفاقاتى  بدترين  يا  كرده اى  كه  كارهايى  بدترين 
كه برايت افتاده است را به ياد بياورى، درباره شان 
تا  كنى  تعريف  را  آن ها  و  بزنى  حرف  كسى  با 

اين طورى كمتر احساس ناراحتى داشته باشى. 
«بدترين  كتاب  در  ويل  كه  است  كارى  دقيقاً  اين 

پسر دنيا» مى كند.
يكى از خوبى هاى كتاب اين است كه شروع خيلى 
ويل  غرغرهاى  با  اول  همان  از  چون  دارد  جذابى 
شروع مى شود كه دارد مى گويد هيچوقت نمى تواند 
هميشه  بزند.  حرف  مادرش  با  حسابى  و  درست 
برادرانش توى صف هستند تا اتفاقات روزانه شان 

خاطر  همين  به  و  كنند  تعريف  مادرشان  براى  را 
تصميم  او  پس  نمى رسد.  ويل  به  نوبت  هيچ وقت 
كه  برود  كسى  سراغ  زدن  حرف  براى  مى گيرد 
باشد.  داشته  كمترى  كار  و  باشد  خلوت تر  سرش 

فكر ميكنيد آن يك نفر كيست؟ بابابزرگ ويل.
 بابابزرگ، شغل بامزهاى دارد و هفته اى يك بار كه 
ويل به خانه ى آن ها مى رود، به همراه بابابزرگ به 
محل كارش مى روند و با هم حرف ميزنند. ويل كه 
بابابزرگ  با  روزانه اش  اتفاقات  درباره ى  ميخواهد 
حرف بزند، نمى داند از چه چيزى شروع كند و چه 
نرود.  بابابزرگ سر  موقع حوصله ى  تا يك  بگويد 
مهم  خيلى  اتفاقات  هميشه  بابابزرگ  او،  برعكس 
هم  واقعاً  كه  دارد  كردن  تعريف  براى  باحالى  و 
ويل  روزانه ى  اتفاقات  اما  هستند.  ناراحت كننده 
مدادش،  نوك  شكستن  از  شدن  عصبانى  شامل: 
چيزهاى  و...  مدرسه  زنگ  وسط  رفتن  دستشويى 
اين شكلى است. حاال او مانده چه كار كند تا بدترين 
چيزهايى كه برايش اتفاق مى افتد را براى بابابزرگ 
چه كار  بوديد  ويل  جاى  به  اگر  شما  كند.  تعريف 
به  بعد  و  بخوانيد  را  داستان ويل  مى كرديد؟ حتماً 

داستان هاى خودتان فكر كنيد.

نويسنده: عاطفه جوينى
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موش را به پنير برسانيدبا بيضى يك نقاشى زيبا بكشيم

قورباغه به گربه اى مى رسه و مى پرسه:«قورقورقوررررربونت بشم، كالس چندمي؟»
گربه هم ميو ميويى مى كنه و مى گه:«پيش پيش... دانشگاهيم.»

گدايى به مرد پولدارى رسيد و گفت: آقا لطفاً 500 
تومان به من بدهيد تا با اتوبوس به خانه بروم.

پولدار گفت: مى بخشيد، من فقط اسكناس 10 هزار 
تومانى دارم.

گدا گفت: اشكالى ندارد. مجبورم با تاكسى بروم.

قورباغه 

تاكسى

تصويرگر: سارا نيك فروز

تصويرگر: آالله ملكى
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پرنده اى جالب با اسمى عجيب!
نويسنده: ليال خيامى

نشنيده  هم  را  اسمم  حتى  شما  از  خيلى  شايد 
با  پرنده  يك  بله  هستم.  پرنده  يك  من  باشيد. 
عجيبى  اسم  اين  با  البته  «هوبره».  عجيب  اسمى 
كه دارم فكر نكنيد يك وقت داريم درباره يك 
موجود خيالى حرف مى زنيم . من هم يك پرنده 
هستم كه شبيه يكى ديگر ازپرندگان هستم كه 

مى توانيد فكر كنيد كدام پرنده است.
من پرنده اى هستم چاق با دمى كوتاه وپاهاى بلند 

كه از خانواده درناها به حساب مى آيم . 
حال  در  كشور  در  هوبره ها  ما  نسل  متأسفانه 
انقراض است يعنى اگرمواظبمان نباشيد، تا چند 

سال آينده ما هوبره ها باقى نمى مانيم . 
خراسان  مثل  كويرى  منطقه هاى  در  هوبره ها  ما 
زندگى مى كنيم. قيافه ما يك كمى شبيه بوقلمون 
زمين  روى  مى دهيم  ترجيح  بيشتر  و  است  ماده 
 ، مى رويم  راه  زمين  روى  آسمان.  توى  تا  باشيم 
مى دويم و خانه مى سازيم. حتماً مى پرسيد اين چه 
اين  زمين؟  روى  پرنده  النه ى  يك  است؟  كارى 

خيلى خطرناك است.
برسند.  و روباه ها سر  ، گربه  ممكن است شغال 
زمين  روى  پرنده ها  براى  طوراست  همين  بله 
همين  براى  است،  خطرناك  خيلى  ساختن  النه 
خاك  رنگ  هم  تقريباً  را  النه هايمان  هوبره ها  ما 
مى سازيم. چون تخم هايمان هم رنگ خاك است 
مى گويند؛  اين  به  نمى شوند.  ديده  راحت  خيلى 

مخفى كردن هوبره اى.
كشاورزها  همكار  جورهايى  يك  هوبره ها  ما   
هستيم . البته اشتباه نكنيد با بيل زمين را نمى كنيم 

وپشت تراكتور نمى نشينيم . 
غذاى هوبره ها حشرات ريز مثل ملخ ، سوسك، 

جور  اين  و  عقرب   ، مارمولك   ، حلزون  كرم، 
حشرات  اين  شكار  با  ما  است.  چيزها 

مى كنيم  كمك  كشاورزان  به 
زمين هاى  آفت هاى  و 

بين  از  را  كشاورزى 
مى بريم .

وفادارى  پرنده هاى  هوبره ها  بدانيد  است  جالب 
هستند و وقتى با يك هوبره جوان آشنا شوند و 

با او ازدواج كنند، هميشه به او وفادار مى مانند .
ما  درباره ى  دار  خنده  و  جالب  چيز  يك  راستى 
به هوبره ها  بدانيد؛  بد نيست  هوبره ها هست كه 

پرنده هاى بمب افكن هم مى گويند. 
ماده اى  ازجنس  بمبى  واقعى؛  بمب  نه  البته 

چسبناك كه مدفوع هوبره ها است.
دنبال  را  هوبره ها  ما  شكارى  پرنده ى  يك  وقتى 

كند سعى مى كنيم با پرواز فرار كنيم. 
دشمن  دادن  شكست  براى  هم  وقت ها  بعضى 
روى  را  مدفوع خود  يعنى  مى كنيم  بمباران  را  او 

پرنده ى شكارى پرت مى كنيم. 
مدفوع ما هوبره ها چسبناك است و باعث مى شود 
نتواند  و  بچسبد  هم  به  شكارى  پرنده ى  پرهاى 
خوب پرواز كند واين همان موقعيتى است كه ما 

دنبالش هستيم يعنى فرار.
هوبره ها  ما  درباره ى  كننده  ناراحت  چيز  يك 
اين است كه شكارچى ها غير قانونى ما را شكار 

مى كنند و به كشورهاى 
عربى مى فروشند، 

عرب ها  چون 
به  زيادى  عالقه ى 
از  تا  دارند  هوبره 
طعمه  عنوان  به  آن 

كردن  سرگرم  براى 
پرنده هاى شكارى شان 

استفاده كنند.
 

اين كار شكارچى ها باعث شده نسل ما هوبره ها 
در حال انقراض باشد.

را  ما  شكار  محيط   زيست  سازمان  همين  براى 
ممنوع كرده و هر كسى را كه قانون شكنى كند 
مى كند.  جريمه  باشد  پرنده  اين  شكار  ودنبال 
كمك  بياييد  شديد،  آشنا  هوبره ها  ما  با  كه  حاال 
روزى  اگر  بشود.  گرفته  ما  انقراض  جلوى  كنيد 
اذيت  را  او  و  باشيد  مواظبش  ديديد  هوبره  يك 
نكنيد و اگر يك وقت هوس كرديد سربه سر ما 
هوبره ها بگذاريد يادتان نرود به ما پرنده ى بمب 

افكن مى گويند.

دوست محيط زيست
از  يكى  تا  خواستيم  تيمورى  مدثر  از  بار  اين 
دركفشدوزك  معرفى  براى  را  ايرانى  حيوانات 
به ما پيشنهاد بدهد. ايشان هم هوبره را معرفى 
كرد. آقاى تيمورى از محيط بانان خوب كشورمان 

است.
زيست  ازمحيط  كشور  محيط    بانان  همه  مثل  او 
كشورمان حفاظت مى كند. يكى از كارهايى هم كه 
برابر شكارچيان  از حيوانات در  مى كند مواظبت 
است او حتى در راه انجام وظيفه اش مجروح هم 
شده است. آقاى تيمورى تا حاال چند بار به عنوان 
و جايزه  انتخاب شده  نمونه كشورمان  محيط بان 

گرفته است.

تصويرگر: آالله ملكى
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چوپانى با مزه ى رفاقت
دوست داشتيد بچه روستا بوديد؟ دوست داشتيد در خانه اى زندگى مى كرديد 
كه توى حياطش مرغ و خروس داشت، گاو وگوسفند داشت؟ دوست داشتيد 
بچه ى روستا بوديد و تجربه به چرا بردن گوسفندان را داشتيد؟ من درسفرم 
به روستا با بچه هايى دوست شدم كه كارشان به چرا بردن گوسفندان است 

براى اينكه بيشتر با آن ها آشنا بشويد ، حرف هايم را با اين بچه ها بخوانيد.

اول خودتان را معرفى كنيد؟
من آرش مين باشى هستم، از روستاى بُرج و بَِزنَْج1، مى روم كالس ششم . 

معدلت چند شده است؟
بيست. 

شما هم اسمت را مى گويى؟ 
من متين محمدى كوشكى هستم، دوست آرش .من هم معدلم بيست شده است.

بزها مال هر دوى شماست؟
آرش: اين پنج تا بز مال من هستند كه ان شاءاهللا تا آخر تابستان مى شوند 
هفت تا. حاال كه تابستان است، عصرها، هر روز آن ها را براى چرا به بيرون 
البته گاهى دوست خوبم، متين با من مى آيد. اينجا وقتى  روستا مى آوريم. 
بزها در حال چرا هستند ما هم مى نشينيم و حرف مى زنيم و مواظب هستيم 

بزها خيلى از ما دور نشوند.
آرش بزها اسم هم دارن د؟ بله. آن بزغاله ى كوچك اسمش تيز پاست، اين 
و سفيد  سياه  كه  بزرگ  بِز  آن  برفى.  سفيد  يكى  آن   ، قهوه اى  كله  سفيِد  
است، خال خالى و آن يكى حنايى، كه قرار است تا يك ماه ديگر بزغاله هاى 

دوقلويش را به دنيا بياورد. 

آرش با اين اسم ها معلوم است كه پسر با سليقه اى هستى؟
 ممنونم از شما خانم.

متين، بچه هاى روستا چه كمك هاى ديگرى ممكن است به خانواده هايشان 
بكنند؟

جز چراندن بزها، گاهى در كار باغ دارى كمك مى كنند. مثالً علف هاى هرز 
را درو مى كنند تا اين علف ها را به عنوان غذا براى االغ  ببرند. در باغ براى 
پدر و مادرشان، چاى آتشى درست مى كنند؛ تا همه ى خستگى بعد از كار را 

با خوردن يك استكان چاى آتشى خوش طعم از تنشان بيرون كنند.
شما دو نفر هم همين كارها را انجام مى دهيد؟

خانه  كارهاى  در  باغ دارى،  و  دامدارى  در  كمك  جز  به  ما  بله.  آرش: 
هم هميشه هر جا كه الزم باشد به خانواده هايمان كمك مى كنيم . تازه اين 
كارها هيچ وقت باعث نمى شود تا بازى نكنيم يا ازدرسمان بمانيم. هميشه 
با دوستان ديگرمان داريم، فرصت براى  با هم و  فرصت كافى براى بازى 
و  ، قايم موشك  تَبََرك2  سنگ،   هفت  آجرآجر،  فوتبال،  سوارى،  دوچرخه 
دنبال بازى هم داريم. من حتى وقت هايى كه مدرسه ميروم هم، بزها را به 

چرا مى برم، اين كار تقريباً هميشه به عهده ى من است .
متين تو گوسفند يا بز ندارى تا با آرش همراه شوى؟

االن نه ، چون پدرم  اين روزها  گله ى گوسفندان را براى چرا به كوه برده 
است. براى همين به كمك آرش آمده ام چون با هم دوست هستيم.

حاال هر دو نفرتان بگوييد وقتى بزرگ شديد دوست داريد چكاره بشويد؟
آرش: من دوست دارم پليس بشوم.

متين: من هم دوست دارم پليس بشوم.

1- يكى از روستاهاى شهرستان اسفراين، خراسان شمالى
2- يكى از بازى هاى محلى

آرش بزها اسم هم دارن د؟ بله. آن بزغاله ى كوچك اسمش تيز پاست، اين 
و سفيد  سياه  كه  بزرگ  بِز  آن  برفى.  سفيد  يكى  آن   ، قهوه اى  كله  سفيِد  
است، خال خالى و آن يكى حنايى، كه قرار است تا يك ماه ديگر بزغاله هاى 
سفيد  و  سياه  كه  بزرگ  بِز  آن  برفى.  سفيد  يكى  آن   ، قهوه اى  كله  سفيِد  
است، خال خالى و آن يكى حنايى، كه قرار است تا يك ماه ديگر بزغاله هاى 
سفيد  و  سياه  كه  بزرگ  بِز  آن  برفى.  سفيد  يكى  آن   ، قهوه اى  كله  سفيِد  

دوقلويش را به دنيا بياورد. 

است. براى همين به كمك آرش آمده ام چون با هم دوست هستيم.
حاال هر دو نفرتان بگوييد وقتى بزرگ شديد دوست داريد چكاره بشويد؟

آرش: من دوست دارم پليس بشوم.
متين: من هم دوست دارم پليس بشوم.

1- يكى از روستاهاى شهرستان اسفراين، خراسان شمالى
2- يكى از بازى هاى محلى

گزارش و عكس: سميرا زرقانى



پنجشنبه 17  مرداد 1398
6 ذى الحجه1440 / 8 آگوست2019 7 بخوانيم و بدانيم

گوريل ها صحبت مى كنند!
مترجم: ثنا مجيدنيا

مى دانستيد كه دانشمندان بعد از اينكه به رفتار حيوانات زيادى دقت كردند، 
باهوش ترين گروه حيوانات هستند. نخستى ها  متوجه شدند كه نخستى ها 
يعنى حيواناتى مثل ميمون ها، شامپانزه ها و چند گروه ديگر. در ادامه چند 

داستان بامزه و حيرت انگيز از گوريل ها مى خوانيم.
 

سالم دوست من 
 در يكى از باغ وحش ها مراقبين قفس گوريل ها فهميدند كه يك گوريل به 
اسم «مك» صبح ها موقع آمدن مراقبين و عصرها موقعى كه مراقبين از باغ 
به زمزمه آدم ها توليد مى كند  وحش مى رفتند يك صداى مخصوص شبيه 
اين  معناى  بله  بودند؟  اين صداها چه چيزى  معنى  بزنيد  مى توانيد حدس 
باغ وحش مى گويند گوريل ها  بودند. مراقب هاى  صداها سالم و خداحافظ 
فقط با صدا حرف نمى زنند آن ها با حركات دست و بدن هم با هم حرف 
به  و  نخستى ها  مى گويند  دانشمندان  كه  است  خاطر  همين  به  مى زنند. 

خصوص گوريل ها پيچيده ترين روش ارتباطى را بين حيوانات دارند.

كمك!
 آقاى استوارت يك محقق است كه روى گوريل هاى آزادى كه در طبيعت زندگى 
مى كنند تحقيق مى كند و خاطره جالبى از ارتباط گوريل ها با هم تعريف مى كند. 
او يك بار تيشرتى با عكس يك گوريل بزرگ به تن مى كند و وقتى يك بچه 
گوريل به اسم سيمبا نزديك او مى آيد آقاى استوارت طورى مى ايستد كه سيمبا 
كوچولو عكس روى تيشرت را ببيند سيمبا فوراً شروع به جيغ زدن مى كند اما 

اين جيغ ها فقط جيغ هاى معمولى نبودند اين جيغ ها به معناى اين بودند كه 
«من ترسيدم كمكم كنين» رهبر گروه كه يك گوريل نر قوى بود 

با شنيدن جيغ هاى سيمبا به سرعت به سمت آقاى استوارت و 
سيمبا كوچولو مى آيد غرش بلندى به سمت آقاى استوارت 

مى كند اما آقاى استوارت سريع عكس روى تيشرت را 
مى پوشاند سيمبا كوچولو حاال خيالش راحت است و 

ديگر جيغ نمى كشد چون آن گوريل وحشتناكى 
كه روى تيشرت بود غيب شده و رهبر گروه 

استوارت  آقاى  سمت  به  ديگر  هم 
غرش نمى كند. 

اين را به هيچ كس نمى دهم! 
نايا  مى كند.  زندگى  باغ وحش  در  كه  است  اسم يك گوريل كوچولو  نايا   
يك روز در محل زندگى اش يك فنجان اسباب بازى پيدا مى كند. روز بعد 
مراقبين باغ وحش سعى مى كنند اسباب بازى جديد نايا را از او بگيرند 
نمى خواهد  و  دارد  دوست  را  بازى جديدش  اسباب  واقعاً  نايا  ولى 
اسباب بازى اش را به كسى بدهد به همين خاطر مراقبين در عوض 
نايا راضى مى شود  و  او خوراكى مى دهند  به  درفنجان پالستيكى 
كه اسباب بازى را پس دهد. داستان واقعى ما از آنجايى جالب 
مى شود كه نايا بار ديگر يك اسباب بازى ديگر پيدا مى كند و 
متوجه مى شود كه اسباب بازى مى تواند برايش يك خوراكى 
جديد  بازى  اسباب  دفعه  اين  پس  بياورد  جايزه  خوشمزه 
تكه  با دادن يك  بار  و هر  تقسيم مى كند  تكه  به چندين  را 
و  مى كرد  خوراكى  درخواست  مراقبين  از  اسباب بازى  از 
جالب تر اينكه بقيه گوريل هاى باغ وحش هم كار نايا كوچولو 
را تكرار مى كنند و با دادن وسيله هايى به مراقبين باغ وحش 
اين  مى گيرند.  است خوراكى  ارزشمند  نظر خودشان  به  كه 
داستان واقعى حرف هاى زيادى براى گفتن دارد مثل اينكه 
گوريل ها خيلى باهوش تر از چيزى هستند كه فكر مى كنيم، 
گوريل ها مانند ما انسان ها از همديگر چيزهاى زيادى ياد 

مى گيرند و حتى اينكه مثل ما انسان ها معامله 
كردن را ياد دارند . 

 آقاى استوارت يك محقق است كه روى گوريل هاى آزادى كه در طبيعت زندگى 
مى كنند تحقيق مى كند و خاطره جالبى از ارتباط گوريل ها با هم تعريف مى كند. 
او يك بار تيشرتى با عكس يك گوريل بزرگ به تن مى كند و وقتى يك بچه 
گوريل به اسم سيمبا نزديك او مى آيد آقاى استوارت طورى مى ايستد كه سيمبا 
كوچولو عكس روى تيشرت را ببيند سيمبا فوراً شروع به جيغ زدن مى كند اما 
گوريل به اسم سيمبا نزديك او مى آيد آقاى استوارت طورى مى ايستد كه سيمبا 
كوچولو عكس روى تيشرت را ببيند سيمبا فوراً شروع به جيغ زدن مى كند اما 
گوريل به اسم سيمبا نزديك او مى آيد آقاى استوارت طورى مى ايستد كه سيمبا 

اين جيغ ها فقط جيغ هاى معمولى نبودند اين جيغ ها به معناى اين بودند كه 
«من ترسيدم كمكم كنين» رهبر گروه كه يك گوريل نر قوى بود 

با شنيدن جيغ هاى سيمبا به سرعت به سمت آقاى استوارت و 
سيمبا كوچولو مى آيد غرش بلندى به سمت آقاى استوارت 

مى كند اما آقاى استوارت سريع عكس روى تيشرت را 
مى پوشاند سيمبا كوچولو حاال خيالش راحت است و 

ديگر جيغ نمى كشد چون آن گوريل وحشتناكى 
كه روى تيشرت بود غيب شده و رهبر گروه 

استوارت  آقاى  سمت  به  ديگر  هم 
غرش نمى كند. 
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براى نظرات شما درباره كفشدوزك
آثار و نوشته هايتان را براى 

كفشدوزك  بفرستيد

                                                          @Kafshdoozak_1398                                                          

براى خردساالن

جوجه تيغى كوچولو با صداى بلند گفت: «من عينك نمى زنم» و با عصبانيت 
از خانه خارج شد.

با عينك ببينند حتماً من را  توى راه با خودش گفت: «اگه دوستانم من را 
مسخره مى كنند. بهتر است عينك را داخل كيفم نگه دارم».

اما هنوز از خانه خيلى دور نشده بود كه ناگهان به چيزى برخورد كرد.
 با خودش گفت:« يعنى چى مى تونه باشه ؟ چه پوست سفتى داره، همه ى 

تيغ هايم شكست».
اما هر چى دور و برش را نگاه كرد، همه جا را تاِر تار ديد. آخر چشم هايش 

خيلى ضعيف بود.
فيل بزرگ كه داشت غذايش را مى خورد، ناگهان سرش را باال آورد و با 
صداى بلند گفت : «آخ پايم.... االن مى دانم با تو چكار كنم» و با يك ضربه 

دمش، جوجه تيغى را به هوا پرتاب كرد.
افتاده است، حاال داشت ميان  اتفاقى  جوجه تيغى كه هنوز نمى دانست چه 

ابرها باال و باال و باالتر مى رفت كه ناگهان دوباره به چيزى برخورد كرد. 
با خودش گفت: «يعنى چى مى تونه باشه؟ چه پرهاى نرمى داره» اما هر چى دور 

و برش را نگاه كرد همه جا را تاِر تار ديد. آخر چشم هايش خيلى ضعيف بود.
عقاب بزرگ كه داشت براى فرزندانش غذا مى برد ناگهان غذا از دهانش 
و  شد»  پيدايت  كجا  از  تو  مزاحم!  موجود  «اى  گفت:  عصبانيت  با  و  افتاد 

بال هايش را با عصبانيت در هوا تكان داد. 

جوجه تيغى كه هنوز نمى دانست چه اتفاقى افتاده است، با ضربه عقاب به 
سرعت پايين و پايين و پايين تر رفت و داخل بركه افتاد و دوباره به چيزى 

برخورد كرد. 
جوجه تيغى با ترس گفت: «يعنى چى مى تونه باشه ؟ چرا پوستش اين قدر 

ليزه؟ منو چرا باال و پايين ميبره؟».
 اما اين دفعه هر چه دورو برش را نگاه كرد ديگر چيزى نديد، آخر همه جا 

تاريك تاريك تاريك بود. 
شاه ماهى بيچاره كه تازه به خواب رفته بود، ناگهان دمش سوخت و از درد 
شروع به چرخيدن به دور خودش كرد و فرياد زد:« حتماً اين سنگ پر از 
سيخ را براى شكار من به آب انداخته اند و با يك حركت دمش را به باال 

تكان داد».
جوجه تيغى كوچك كه قلپ قلپ آب خورده بود و حاال شبيه يك بادكنك 
قل  و  قل خورد  او  پرتاب شد.  بركه  از  بيرون  به  دوباره  بود،  بزرگ شده 

خورد قل خورد تا اينكه ايستاد. 
هنوز سرش داشت گيج مى رفت كه دوباره به چيزى برخورد كرد. اما اين 
بار صداى پدر و مادرش را شنيد: «حواست كجاست چرا جلو پايت را نگاه 

نمى كنى؟ پس عينكت كجاست؟ 
جوجه تيغى نفس راحتى كشيد و عينك را از كيفش درآورد و گفت:« معلوم 

است همين جا رو چشمم».

نويسنده: مريم قدسى 
تصويرگر: وحيده كاشى

من عينك نمى زنم!


