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نويسنده: منيره هاشمىآن شب، حسينيه 
تصويرگر: الهه رفعت

از شهربازى  من خوش گذشت.  به  خيلى  ديروز 
دوچرخه سوارى.  از  حتى  بود.  بهتر  هم  رفتن 
ديروز با بابا رفتيم حسينيه. يك حسينيه ى خيلى 
بزرگ نزديك حرم. پيراهن مشكى ام را پوشيدم، 
مثل بابا. آنجا خيلى دور بود. توى راه پرچم هاى 
محرم را كه توى خيابان ها و سر چهارراه ها آويزان 
بودند مى شمردم. اين بازى خيلى خوب بود. وقتى 
به حسينيه رسيديم شب بود. بوى پلو قيمه نذرى 
بود.  مشكى پوش  مردم  از  پر  حسينيه  مى آمد. 
بود.  قديمى  بزرگ  پرچم هاى  از  پر  ديوارهايش 
بابا  بود.  پيرمرد هم  تا  روى ديوارها عكس چند 
از  بودند كه  از آدم هاى قديمى حسينيه  مى گفت 

دنيا رفته اند. كنار بابا گوشه اى نشستم. 
يك پسربچه با سينى چاى آمد. دور گردنش يك 
شال مشكى داشت. كاش جاى او بودم و من هم 

به جمعيت چاى تعارف مى كردم. 
گهواره  يك  حسينيه  گوشه ى  دفعه  يك 
سبز  پارچه  يك  گهواره  از  ديدم.  كوچك 
على  ياد  بود.  خالى  گهواره  بود.  آويزان 
به  را  گهواره  آن  اصالً  افتادم.  اصغر(ع) 
على  بودند.  گذاشته  آنجا  خاطر  همين 

اصغر(ع)، كوچك ترين سرباز امام حسين(ع)... .
به  تير  بود.  هم  آب  مشك  يك  گهواره  كنار 
به  را  من  هم  آن مشك  بود.  خورده  مشك آب 
ياد حضرت ابوالفضل(ع) انداخت. او برادر باوفاى 
امام حسين(ع) بود. او تنهاى تنها با مشك خالى 
آب  تشنه  بچه هاى  براى  تا  رفت  دشمن  بين 
بياورد. او خودش را با سختى به رودخانه رساند. 
خيلى تشنه بود اما آب نخورد. مى خواست هر چه 

زودتر آب را به بچه هاى امام حسين(ع) برساند. 
اما... اما دشمن، مشك او را تيرباران كرد و او را 

به شهادت رساند.
داشتم به مشك نگاه مى كردم كه آقاى روضه خوان 
آمد. روضه ى حضرت رقيه(س) را خواند. من هم 
كوچك  دختر  رقيه(س)  حضرت  ريختم.  اشك 
امام حسين(ع) بود. دشمنان او را به همراه بقيه ى 
خود  با  و  كردند  اسير  حسين(ع)  امام  خانواده 
بردند. توى راه به او خيلى سخت گذشت. خيلى... 
تا اينكه يك شب در يك خرابه به شهادت رسيد. 

يك شب خيلى غمگين... .
سينه  ما  و  مى خواند  نوحه  روضه خوان  آقاى 
مى زديم. بعضى ها هم زنجير توى دست داشتند. 
آقاى روضه خوان براى ُحر هم نوحه خواند. همان 
آقايى كه اول در سپاه دشمنان امام حسين(ع) بود 
كار  از  و  شد  حسين(ع)  امام  عاشق  كربال  در  اما 
بدش توبه كرد. امام حسين(ع) او را بخشيد. بعد 

او با دشمنان امام حسين(ع) جنگيد و شهيد شد.
روضه و سينه زنى كه تمام شد سفره انداختند. يك 
سفره ى بزرگ از اين طرف حسينيه تا آن طرف. 
گرسنه ترم  غذا  خوب  بوى  بودم.  گرسنه  خيلى 

مى كرد. 
عده اى كمك كردند و توى سينى هاى بزرگ غذا 
را آوردند و در سفره گذاشتند. هر چه مى خوردم 
راست  مادرم  بود.  واقعاً خوشمزه  نمى شدم.  سير 
ديگرى  عطر  و  مزه  يك  نذرى  غذاى  مى گفت. 

داشت. خوشمزه ترين غذاى دنيا.
عكس  حسينيه  پرچم هاى  كنار  بابا  با  آخر  در 

يادگارى گرفتيم. 
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بازار رضا

قسمت چهارم

سالم بچه ها. چه خبر از آخرين روزهاى تابستان؟ در سه ماه تابستان سفر رفتيد يا قرار است در 
اين چند روز مانده به مهر ماه سفر برويد؟ اگر گذرتان به مشهد افتاد و به اين شهر سفر كرديد، 
همان نزديكى حرم هم جاهاى ديدنى هست كه پس از زيارت مى توانيد به ديدن آن ها برويد. 
مثالً بازارهاى مشهد و يكى از بازارهايى كه خوب است به ديدنش برويد و من امروز مى خواهم 
شما را به آن بازار ببرم بازار رضاست. اين بازار 43 سال پيش ساخته شده است. سازنده اين 
بازار مهندس داريوش بوربور است. اگر به طور خالصه بخواهم او را براى شما معرفى كنم بايد 
بگويم: داريوش بوربور در تهران متولد شده است. بوربور معمار، شهرساز، طراح، مجسمه ساز، 
نقاش، پژوهشگر و نويسنده است و در كار خودش خيلى وارد است و تا حاال جوايز بسيار مهمى 
را در داخل و خارج ايران گرفته است. طراحى و ساخت بازار رضا از سال 1354 شروع شد 
و پس از 11 ماه در سال 1355 به پايان رسيد. بازار رضا به خاطر نزديكى به حرم و معمارى 
خاص و زيبايى اش معروف شده است. زائرانى كه براى زيارت به حرم مى آيند براى دوستان و 

آشنايان خود از اين بازار سوغاتى مى خرند. 
بازار رضا دو طبقه است و داخل آن حدود يك هزار و 711 مغازه كوچك و بزرگ وجود دارند. 
فكر كنيد اگر بخواهيد اين همه مغازه را بشمريد و يا به همه آن ها سر بزنيد چقدر طول مى كشد! 
در طبقه اول بازار، مغازه هاى عطرفروشى، لباس فروشى، ادويه و مغازه هايى پر از تسبيح هاى 
رنگارنگ، مهر و سجاده هستند كه زائران به عنوان سوغاتى مى خرند. بيشترين محصوالتى كه 
بازار به فروش مى رسند انگشتر نقره، جواهرات فيروزه اى، زعفران و خشكبار است.  در اين 
بازار  تا آخر  اول  از  بزرگ  انگار يك سقف  اينكه  يعنى  است  بازار سرپوشيده  بازار رضا يك 
يا آفتاب  مى تابد و هوا گرم  و  باران مى بارد  و  به همين خاطر زمانى كه برف  باشند.  كشيده 
است، مردم مى توانند به راحتى خريد كنند و مغازه داران نيز در مغازه هايشان كار كنند. درهاى 

مغازه ها، از چوب درست شده اند و كف بازار از سنگ و موزاييك است. 
در طبقه دوم بازار كارگاه هاى فيروزه تراشى و سنگ تراشى و صنايع دستى قرار دارند. در اين 

كارگاه ها انگشتر، جواهرآالت، بدليجات و صنايع دستى درست مى كنند. 
يكى از مغازه هايى كه در طبقه دوم است و كمتر ديده مى شود آتليه هاى عكاسى مانند زمان هاى 
قديم هستند. مردم مقابل پرده هايى كه تصوير حرم امام رضا(ع) روى آن هاست مى ايستند و با 
آن ها عكس مى گيرند. آن ها اين عكس ها را براى يادگارى نگه مى دارند. شما هم اگر به مشهد 
آمديد مى توانيد با خانواده تان عكس يادگارى بگيريد تا خاطرات خود از زيارت را براى هميشه 

نگه داريد. 
حاال به پرسش هاى زير جواب دهيد: 

1- بازار رضا چند سال پيش ساخته شده است و چند مغازه دارد؟ .........................................
................................................. 2- پوشيده بودن بازار چه كمكى به خريد و فروش مى كند؟
3- عكاسى در بازار چگونه است؟..........................................................................................

نويسنده: مرجان اسماعيلى
تصويرگر: الهه صادقيان

بازار  تا آخر  اول  از  بزرگ  انگار يك سقف  اينكه  يعنى  است  بازار سرپوشيده  بازار رضا يك 
يا آفتاب  مى تابد و هوا گرم  و  باران مى بارد  و  به همين خاطر زمانى كه برف  باشند.  كشيده 
است، مردم مى توانند به راحتى خريد كنند و مغازه داران نيز در مغازه هايشان كار كنند. درهاى 

در طبقه دوم بازار كارگاه هاى فيروزه تراشى و سنگ تراشى و صنايع دستى قرار دارند. در اين 

يكى از مغازه هايى كه در طبقه دوم است و كمتر ديده مى شود آتليه هاى عكاسى مانند زمان هاى 
قديم هستند. مردم مقابل پرده هايى كه تصوير حرم امام رضا(ع) روى آن هاست مى ايستند و با 
آن ها عكس مى گيرند. آن ها اين عكس ها را براى يادگارى نگه مى دارند. شما هم اگر به مشهد 
آمديد مى توانيد با خانواده تان عكس يادگارى بگيريد تا خاطرات خود از زيارت را براى هميشه 

.........................................
.................................................
.............................
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روزى كه َمشك نبودم
نويسنده: منيره هاشمى

شما هم بنويسيد

از  تنم  بودم.  مانده  خيمه  كنار  خالي  و  خشك  من  بود.  گرم  هوا  روز  «آن 
گرما مي سوخت. كودكان روبه رويم نشسته بودند و به من نگاه مي كردند. 
لب هايشان خشك بود. آن ها آب مي خواستند. اما من مشكي خالي و بي آب 
بودم. به ياد نداشتم كه هرگز بي آب مانده باشم، ولي در آن روز سخت و 

دشوار بي آب بودم. 
فضاي خيمه پر از انتظار بود. يكي از بچه ها به كنارم آمد، دستش را روي 
را  او  تشنگي  تا  شوم  آب  مي خواستم  شرم  از  آب!  گفت:  و  كشيد  پوستم 

فروبنشانم. 
آن ها  مي خواهيم».  آب  ما  «آب!  گفتند:  آرام  صداي  با  نيز  ديگر  بچه هاي 
نمي دانستند كه دشمن، آب را محاصره كرده است».درباره ى كربال قصه هاى 
تعريف  را جور ديگرى  بعضى ها قصه ى كربال  اما  است  نوشته شده  زيادى 
قبالً  با قصه هايى كه  باشد.  باشد. خواندنى تر  مى كنند. جورى كه شنيدنى تر 

شنيده يا خوانده ايم فرق كند. 
مثالً در كتاب روزى كه مشك نبودم، نويسنده قصه را از زبان َمشكى تعريف 
مى كند كه در خيمه هاى امام حسين(ع) بوده است. يك مشك خالى و خشك. 
يك مشك تشنه. َمشكى كه در طول عمرش هيچ وقت به ياد نداشته است 
كه اين قدر خالى مانده باشد. او چشم هاى منتظر بچه هاى تشنه را مى بيند. از 
آن ها كه از او آب مى خواهند خجالت مى كشد. با حضرت عباس(ع) به طرف 

رودخانه مى رود اما... .
«به آب رسيديم.  نبودم.  از كتاب روزى كه مشك  اين هم قسمت ديگرى 
وقتي آب زالل رود را ديد، ايستاد. از اسب پياده شد و مرا كنار آب برد.
آب زالل و خنك بود. ولي نگاه او زالل تر و زيباتر از تمام آب هاي دنيا بود.

صداي آب مرا به وجد آورد. هول زدم تا آب بيشتري بگيرم. مي خواستم 
پيش از هر كسي او را سيراب كنم. مي دانستم او هم تشنه است. در ميان 
دست هايش، از عطر و نور و آب لبريز شدم. با رضايت نگاهم كرد و لبخند 

زد».
خب به نظرم براى آشنا شدن با كتاب خواندن همين بخش ها كافى بود و 
بيشتر از اين را مى توانيد با تهيه كردن كتاب بخوانيد كه در كتابفروشى ها 

و كتابخانه ها پيدا مى شود. كتاب «روزى كه مشك نبودم...» نوشته ى نورى 
ايجادى با تصويرگرى محمدحسين صلواتيان است. تصويرگرى هاى زيبايى 
كه موجب شده است اين كتاب دوست داشتنى تر بشود چون آقاى صلواتيان 

يكى از تصويرگران خوب و باتجربه است. 
اين كتاب را مؤسسه زيتون منتشر كرده و مناسب گروه سنى ب، بچه هاى 
سال هاى اول دبستان است. خواندن اين كتاب هم مى تواند به ما كمك كند 
به  ماجرا  آن  در  حسين(ع)  امام  همراه  كه  آدم هايى  و  كربال  قصه ى  به  كه 
به اين فكر كنيم كه آن  شهادت رسيدند بيشتر فكر كنيم. حتى مى توانيم 
شركت  جنگ  آن  در  كه  چيزهايى  بقيه  و  خيمه ها  نيزه ها،  شمشيرها،  روز 
داشتند چه احساسى داشتند. حتماً بعضى از شمشيرها ناراحت بودند، حتماً 
بعضى از خيمه ها غصه مى خوردند، حتماً بعضى از نيزه ها دلشان نمى خواست 

در آن جنگ شركت كنند

                                                          @Kafshdoozak_1398                                                          

امروز  تا  اما  داريد  را  ديگرى  چيز  هر  يا  خاطره  داستان،  نوشتن شعر،  استعداد  هم  شما  شايد  بچه ها.  سالم 
استعداد خودتان را كشف نكرده ايد.حاال وقت كشف استعداد شماست. پس دست به كار شويد اگر هم االن 
چيزى به ذهنتان نمى رسد، داستان زير را كامل كنيد و از راه   هاى زير براى ما ارسال كنيد. همچنين نظراتتان 

را مى توانيد با ما در ميان بگذاريد.
روابط عمومى: 37662587   (051)

 ارتباطات مردمى: 37610086   (051)
شماره پيامك: 30004567

آدرس: مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1

آن روز روباه كوچولو بدون اجازه مادرش از النه خارج 
شد و قدم زد و از خانه دور شد كه ناگهان ...
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زنجيرزن هاى كوچك 
نويسنده: ليال خيامى

تصويرگر: زينب پروانه

يك عالمه طبل توى حياط مسجد گذاشته بودند. طبل هاى بزرگى كه دورشان 
پر را هم تكيه داده  از  پر  بود. علم بزرگ  نوشته شده  ياحسين  يك عالمه 
از توى  بودند به ديوار مسجد. عزادارها يكى يكى مى آمدند توى مسجد و 
صندوق بزرگى كه يك گوشه ى مسجد بود زنجير برمى داشتند. بعضى ها به 
جاى يك زنجير دو تا زنجير برمى داشتند. على نگاهى به صف عزادارها كرد و 
لبخندزنان به پدرش گفت: مى شود من هم زنجير داشته باشم. بابا با مهربانى 
بچه ها  براى  براى بزرگ ترهاست. خيلى سنگين است.  اين زنجيرها  گفت: 
نيست. على سرش را پايين انداخت و به زنجير بزرگ توى دست پدر نگاه 

كرد و آه كشيد. 
بابا كه حواسش به على بود لبخندى زد و دستى به سر او كشيد و گفت: تو 
هم وقتى بزرگ شدى مى توانى با اين زنجيرها زنجير بزنى. فقط بايد كمى 
صبر كنى. على لبخندى زد و سرش را تكان داد اما ته دلش خوش حال نبود. 
دلش مى خواست مثل بزرگ ترها زنجير داشته باشد و بين عزادارها زنجير 
او همان جور يك گوشه كنار پدرش ايستاده بود و  بزند و عزادارى كند. 
داشت به بزرگ ترها و زنجيرهاى توى دستشان نگاه مى كرد. بابا پيره، خادم 
انگار فهميد ته دلش چه  او را ديد  تا  مسجد 
خبر است و لبخندى زد و بلند شد و بى سر 
و صدا رفت توى زيرزمين مسجد. عزادارها 
همين جور پشت سر هم مى آمدند و زنجير 

برمى داشتند و صف مى كشيدند و آماده مى شدند تا عزادارى را شروع كنند. 
على  مى شد.  خالى تر  و  خالى  جور  همين  هم  زنجير  از  پر  بزرگ  صندوق 
نگاهش را از صندوق برنمى داشت و ته دلش آرزو مى كرد كاش يك زنجير 

ته صندوق بماند، آن وقت شايد پدرش اجازه بدهد او زنجير را بردارد. 
او توى همين فكر ها بود كه يك دفعه باباپيره صدايش كرد. على برگشت 
و نگاهى به باباپيره انداخت و وقتى دست هاى او را ديد لبخند قشنگى روى 
يك  بود  كوچك  زنجير  عالمه  يك  باباپيره  دست هاى  توى  نشست.  لبش 
عالمه زنجير عزادارى مخصوص بچه ها. على با خوش حالى يكى از زنجيرها 

را برداشت و نگاهش كرد. 
پشت سر على بقيه ى بچه ها هم از راه رسيدند و هر كدام يك زنجير 

بچه ها  انگار همه ى  و رفتند توى صف.  باباپيره گرفتند  از 
ته دلشان آرزو داشتند زنجير داشته باشند. همه كه توى 
صف رفتند و صندوق بزرگ كه خالى شد عزادارى شروع 

شد و صداى نوحه توى مسجد بلند شد. عزادارها به صف از 
مسجد بيرون رفتند و راه افتادند توى كوچه تا زنجير بزنند و عزادارى 

با  بودند.  بزرگ ترها  كنار  توى صف  بچه ها هم  بقيه ى  و  على  كنند. 
لبخند قشنگى روى لب هايشان.  زنجيرهاى كوچك توى دستشان و 
انگار همه ى بچه ها خوش حال بودند كه جزو زنجيرزن ها هستند. جزو 

زنجيرزن هاى هيئت عزادارى. 
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برادراِن اميدوار، ماركوپولوهاى ايرانى
نويسنده : مهدى مرادى

عيسى و عبداهللا بچه تهران بودند. دوچرخه سوارى را دوست داشتند. هر وقت 
زدن  ركاب  عاشق  مى شدند.  دوچرخه هايشان  سوار  مى كردند  پيدا  فرصت 
بودند. يك بار با يك فرانسوى آشنا شدند. او دوچرخه سوار بود. ركاب زنان 
رسيده بود به تهران! عيسى و عبداهللا انگيزه پيدا كردند. فهميدند كه مى توانند 
ديگر  شهرهاى  با  داشتند  دوست  بروند.  دوردست  جاهاى  به  دوچرخه  با 
افتادند. در سفرهاى  ايران آشنا شوند. دوچرخه هايشان را برداشتند و راه 
دوچرخه اى، از هم جدا شدند. مسيرهايشان با هم فرق داشت. هر كدام يك 
راه را گرفتند و رفتند. ركاب زدند و ركاب زدند. از اين شهر به آن شهر! 
به  عيسى  مى شدند.  تشويق  مى رفتند  داشتند. هرجا  را دوست  آن ها  مردم 
خودش جرئت داد و با دوچرخه، از ايران بيرون رفت. عجيب بود! جالب هم 
بود! او با دوچرخه به تركيه، سوريه، عراق و چند كشور ديگر رفت. عيسى و 
عبداهللا از سفرهاى دوچرخه اى برگشتند اما دلشان مى خواست باز هم سفر 

كنند. سفر به آن ها مزه داده بود. آن ها عاشق جاده بودند.

سفر با موتورسيكلت
گرفتند.  بزرگ  تصميم  يك  بار  اين  عبداهللا-  و  عيسى  اميدوار-  برادران 
تصميم گرفتند دور دنيا را بگردند. مى خواستند جهانگرد شوند. نشستند و 
فكر كردند. به اين نتيجه رسيدند كه با موتورسيكلت بروند. موتورسيكلت 
براى سفر طوالنى وسيله ى بهترى بود. نقشه كشيدند، برنامه ريزى كردند، 
حساب كتاب كردند. روز سفر فرا رسيد! اين اتفاق در سال 1333 افتاد. پاييز 
بود. برگ درخت هاى تهران داشت زرد مى شد. سفر هيجان انگيزشان را از 
جلوى خانه ى پدرى آغاز كردند. آن ها توانستند در سه سال به كشورهاى 
زيادى بروند. اين سفر هفت سال طول كشيد! آن ها پس از ديدن افغانستان، 
پاكستان و هند به سوى تبت و آسياى جنوب شرقى رفتند. آالسكا را هم 
ديدند. بعد نوبت آمريكاى شمالى و آمريكاى جنوبى رسيد. آخرين نقطه 
اروپا بود. با موتورسيكلت هايشان توى اروپا حسابى چرخيدند. سفر جذابى 
بود. عيسى و عبداهللا خسته بودند. بايد استراحت مى كردند. به ايران برگشتند.

سفر با خودرو
برادران اميدوار سه ماه استراحت كردند. خستگى شان دررفت. به نظر شما 
پس از استراحت چه كار كردند؟ معلوم است ديگر! جاده منتظر آن ها بود. 
دوباره كوله بار سفر را بستند. اين بار با خودرو! با يك َون! رفتند و رفتند. 
از جنوب ايران رد شدند. رسيدند به كويت. از عربستان سعودى گذشتند. 
وارد آفريقا شدند. در آفريقا اتفاق هاى زيادى براى آن ها افتاد، اتفاق هاى 

خطرناك و ترسناك!

سفرنامه و موزه برادران اميدوار
مى خواهيد از ماجراهاى برادران اميدوار بيشتر بدانيد؟ دو راه به شما پيشنهاد 
سفرنامه  يك  آن ها  بخوانيد.  را  آن ها  سفر  خاطرات  اينكه  اول  مى دهم. 
نوشته اند به نام «سفرنامه ى برادران اميدوار». كتاب سرگرم كننده اى است. 
آموزنده هم هست. اين كتاب فرهنگ مردم جهان را به ما معرفى مى كند. 
با خواندن سفرنامه مى فهميم كه دنيا بزرگ است، خيلى بزرگ! در سفرنامه 
عيسى و عبداهللا ماجراى ديدارشان با قبيله ى آدمخوارها هم آمده. عجيب 

است، مگر نه؟
راه دوم ديدار از موزه ى برادران اميدوار است. اين موزه در كاخ سعدآباد 
تهران قرار دارد. در موزه برادران اميدوار چشمتان به چيزهاى عجيب و 
غريبى مى افتد: از جمجمه ميمون و شامپانزه و عاج فيل تا سر بريده انسان! 
و  فيلم  ايران آورده اند.  به  از سفرهايشان  را  اين چيزها  ترسيديد؟ آن ها 
عكس هم گرفتند. مى توانيد تعدادى از عكس ها را در موزه تماشا كنيد. 
اميدوار  برادران  خوشبختانه  شدند.  پخته  حسابى  و  كردند  سفر  سال   10
هنوز زنده اند. آن ها نخستين جهانگردهاى ايرانى هستند. خاطرات آن ها 

بايد شنيدنى باشد. من دوست دارم به آن ها بگويم ماركوپولوهاى ايرانى! 
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كداميك از اشكال زير سايه اين ربات است؟با چند حركت ساده يك نقاشى زيبا بكشيم
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جدول
طراح جدول و تصويرگر: سميرا زرقانى 

جدول 
1- نام اسب امام حسين(ع)

2- امام حسين(ع) پسر اين امام است
3- حرم مطهر امام حسين(ع) در اين شهر قرار دارد

4- نام خواهر امام حسين(ع) 
5- سن و سال حضرت رقيه(س)

6- نام مادر حضرت على اصغر(ع)
7- كشورى كه شهر كربال در آن قرار دارد
8- كسى كه آب را بر امام حسين(ع) بست

9- روز دهم محرم
10- نام فرزند بزرگ امام حسين(ع) كه در كربال شهيد شد

- حرم مطهر امام حسين(ع) در اين شهر قرار دارد

- نام فرزند بزرگ امام حسين(ع) كه در كربال شهيد شد
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انيميشن ببينيم

آبچليكى كه 
ياد گرفت نترسد

نويسنده: عباسعلى سپاهى يونسى

من بچه اى را نمى شناسم كه عاشق انيميشن نباشد. 
مثالً بچه اى را مى شناسم كه صبح تا شب دوست 
نمى شود.  هم  خسته  و  كند  نگاه  انيميشن  دارد 
الزم  بدانيم  بايد  اما  است  خوب  ديدن  انيميشن 
نيست هر انيميشنى را ببينيم و زياده روى هم نبايد 
بكنيم. انيميشن هايى كه شما در تلويزيون مى بينيد 
بعضى ها  و  هستند  بلند  بعضى ها  هستند.  نوع  دو 
هم  انيميشن هايى  ولى  قسمتى  چند  و  بلند  حتى 
نيم ساعت  به جاى  هستند كه كوتاه هستند مثالً 
فقط 6 دقيقه اند و حتى كمتر. حتماً فكر مى كنيد 
اين نوع انيميشن ها ارزش كمى دارند اما اصالً اين 
طور نيست چون بعضى از اين انيميشن ها با اينكه 
فقط چند دقيقه هستند، اما معموالً خيلى براى ما 
آموزنده هستند. يكى از اين انيميشن هاى خوب، 
آبچليكى  داستان  انيميشن  اين  است.   piper
خودش  كوچولوى  جوجه  به  مى خواهد  كه  است 
ياد بدهد كه چطورى مى تواند براى خودش غذا 
پيدا بكند اما آبچليك كوچولوى بامزه، همان اول 
برايش پيش مى آيد مى ترسد.  با خطرى كه  كار 
دنبال  ديگر  ندارد  دوست  ترسيدن  خاطر  به  او 
و  مى شود  گرسنه اش  وقتى حسابى  اما  برود  غذا 

شكمش قار و قور مى كند، مى فهمد كه بايد نترسد 
را  داستان  بقيه  برود.  غذا  كردن  پيدا  دنبال  و 
برايتان نمى گويم تا خودتان با كمك بزرگ ترها 
از طريق اينترنت اين انيميشن بسيار زيبا و كوتاه 
را پيدا كنيد و از تماشاى آن لذت ببريد. با ديدن 
اين انيميشن ما ياد مى گيريم بعضى كارها را بايد 
خودمان انجام بدهيم، ياد مى گيريم كه بعضى از 
ترس هاى ما بى مورد است و بايد آن ها را پشت 
سر بگذاريم. ياد مى گيريم كه زندگى سختى دارد 
اما مى شود سختى ها را پشت سر گذاشت و موفق 

شد.
حاال  تا  انيميشن  اين  باشد  جالب  برايتان  شايد 
توانسته در جهان جوايزى را هم نصيب خودش 
كند. مهم ترين جايزه اى هم كه گرفته است جايزه 
اسكار است كه بزرگ ترين جايزه سينمايى جهان 
زيادى  انيميشن هاى  و  فيلم ها  سال  هر  و  است 

براى گرفتن آن با همديگر رقابت مى كنند.
«پايپر» در سال 2016 به كارگردانى اَلن باريالرو 
ساخته شد و در سال2017موفق شد جايزه اسكار 
كه  بياورد  دست  به  را  كوتاه  انيميشن  بهترين 
كه  شد  آدم هايى  و  كارگردان  خوشحالى  موجب 

انيميشن كوتاه  اين  تا ساخته شود.  كمك كردند 
البته يك جايزه ديگر هم گرفته كه نام جايزه اش 
از  كه  است  جايزه اى  آنى  جايزه  است.  «آنى» 
به  انيميشن،  فيلم هاى  بين المللى  انجمن  طرف 
انيميشن هاى برگزيده داده مى شود. شايد برايتان 
جالب باشد بعضى از انيميشن هاى جالب و ديدنى 
مثل چگونه اژدهاى خود را تربيت كنيم، پانداى 
كونگ فوكار، واالس و گروميت، در جست وجوى 
ديگر  انيميشن  چند  و  بازى  اسباب  داستان  نمو، 
هم توانسته اند در دوره هاى مختلف اين جايزه را 

به دست بياورند.
راستى يادم رفت برايتان بگويم كه اين انيميشن 
بدون گفت وگو يا همان ديالوگ ساخته شده است 
دوست  كه  است  شده  ساخته  خوب  قدر  آن  اما 
دارى چند بار آن را ببينى. كارگردان آن قدر از 
صداى موج دريا، صداى تركيدن حباب در ساحل، 
صداى شكم گرسنه جوجه آبچليك و بقيه صداها 
خوب استفاده كرده است كه ما را به دنياى خيال 
و رؤيا مى برد و با آبچليك مى ترسيم و با آبچليك 
خوشحال مى شويم و اين يعنى اينكه اين انيميشن 

خيلى خوب ساخته شده است.


