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وي ژه كودك ونوجوان

نيشخندداستان تصويري :  شايعه زلزله
*گالبي

اولي : ببينم به كيا ميگن گالبی ؟!
د ومي : به آد مي ميگن گالبي كه  وقتي ازش 

سؤال ميكنن جواب ميد ه چه ميد ونم واال.
اولي : به نظرت من گالبي ام ؟

د ومي:چه ميد ونم 

*زن ذليل
طرف براد رشو نصيحت ميكرد ه ميگه: وقتی 
ازد واج كرد ی زن ذليل نباش  اقتد ار د اشته 
باش ، مثل من! د یش�ب به زن�م گفتم باید 

ساعت  11 آب گرم باشه ، اونم آبو گرم كرد!
د اد اش�ش گف�ت: س�اعت 11 آب گ�رم 

ميخواستی چه كار ؟
گفت : آخه پوس�تم حساسه نميتونم با آب 

سرد ظرف بشورم!

روزي   روزگاري...

  نویسند ه و تصویرگر  :
         حسين كشتكار

از نانوايي كه بيرون آمدم هنوز چند 
قدمي نرفته كم كم متوجه نگاه هاي 
معنادار مردم ش��دم. خودم را ورانداز 
كردم گفتم ش��ايد پوششم نامناسب 
اس��ت. ديدم مانتو و ش��لوار و كفشم 
معمولي است و پوششم رنگ و تيپ 
خاصي كه جلب توجه كند نبود. زير 
لب گفتم چه مي ش��ود ك��رد ،همه 

جور آدم پيدا مي شود. چه خوب بود 
آدم ها خودش��ان پايبند به تعهدات 
اخالقي و رعايت حريم ديگران باشند 
و احتياجي به اجبار و زور قانون نباشد. 
همينط��ور در افكار خ��ودم بودم كه 
صداي س��رفه هاي زوركي مردي كه 
چند قدم جلوتر از من ايس��تاده و به 
ديوار تكيه داده بود م��ن را به خودم 
آورد. مرد ريش��و چش��م در چشمم 
دوخت��ه ب��ود و از رو نمي رفت. بدون 
اينكه نگاه��ش كنم از كن��ارش رد 
شدم، اما زير چشمي او را مي پاييدم.  
متوجه ش��دم حتي از پشت سر هم 
چشم از من برنمي دارد. پيش خودم 
گفتم: خجالتم خوب چيزيه من جاي 
دخترش هستم. عجب آدم هايي پيدا 
مي ش��وند؟ به كوچه و نزديك خانه 
كه رس��يدم هنوز نگاه ه��اي معنا دار 
چند نفر روي تنم سنگيني مي كرد. با 
خودم فكر كردم من اغلب براي خريد 
با همين س��ر و وضع بيرون مي آمدم 

ام��ا آن روز براي��م روز عجيبي بود و 
نگاه هاي معنادار مردم برايم بي سابقه 
و معما شده بود. شايد بزرگ تر شده ام 
و چهره ام از نوجواني به جواني تبديل 

شده و. . . 
زنگ در خانه را ك��ه زدم مادرم در را 
باز كرد. داخل كه شدم در را بست و 
بالفاصله گفت: اي دختره سر به هوا 

تو كي ميخواي دس��ت از اين عادت 
زشتت برداري؟ با تعجب گفتم: چي 
شده مامان، مگه چه كار كردم؟ مادر 
يك��ي از بربري هاي��ي را كه ت��ا نيمه 
خورده شده بود نش��انم داد و گفت: 

چي شده؟ خودت ببين. 
 تازه منظور مامان را فهميدم و گفتم: 
خيل��ي ُخب ح��اال مگه چي ش��ده . 
ميدونم چند بار گفتي��ن تو خيابون 
وكوچه، چيز ميز خوردن خوب نيست 
اما ش��ما كه ميدونيد من زخم معده 
دارم، خيلي گشنه م بود داشتم ضعف 
مي كردم، چند لقمه خوردم. مادر با 
غرلند گفت: از دس��ت تو كه تا لقمه 
را نجوم و توي دهانت نگذارم متوجه 
نميشوي. بعد نان ها را از دستم گرفت 
و گف��ت: زود مانتوت را دربي��ار و بيا 

كمكم كن تا سفره افطار رو بچينم.
 با گفتن اين جمله تازه ياد ماه رمضان 
افت��ادم و دلي��ل نگاه هاي س��نگين 

عابران.

بازنويسي حكايتي
 از بهارستان جامي

دوزاريم خيلي كج بود

بهارس�تان یا روضه االخبار و تحفه االب�رار، نام كتابي اس�ت اثر نورالدین 
عبدالرحمن بن احمد بن محمد معروف به جامي است. وي كه در سال 817 
هجري قمري در یكي از والیات خراسان متولد شده است، شاعري توانا و 

ادیبي نامدار  بوده است. 

بهارستان جامي كه به شيوه گلستان س�عدي و در قالب نثر همراه با 
اشعار فارسي و عربي تأليف گردیده اس�ت از نمونه هاي نثر دلنشين 
و شيرین فارسي به ش�مار مي رود. قصد جامي در این كار ساده ترین 
كردن شيوه انشاي سعدي بوده و به گفته خودش كه در اول كتاب ذكر 

كرده است یكي از دالیل نوشتن این كتاب به منظور تعليم و آموختن 
فنون ادب به فرزند نوآموزش ضياءالدین یوسف بوده است. در ادامه 
مطلبي از بخش هشتم كتاب )روضه هشتم( را كه به حكایت هاي جالبي 

از حيوانات اختصاص دارد، مي خوانيد:
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 غرق مطالعه بودم كه داداش گفتنش تمركزم را به هم زد. نگاهش 
كردم وگفتم: چيه؟

گفت: ميشه يه دقيقه به حرفم گوش بدي؟
گفتم: بذار بعد. مگه نمي بيني درس دارم؟

گفت: دارم مي بينم ولي مهمه، فقط چند ثانيه اون كتاب رو ببند. 
ميخوام منو راهنمايي كني؟

انگشتم را الي كتاب و دستم را زير چانه ام گذاشتم و گفتم: ُخب 
بفرما ببينم چي شده؟

گفت: دختردايي كه ديروز اينجا بود مي گفت مجيد خيلي هواشو 
داره؟

گفتم: ُخب بله، اصاًل بچه هاي دايي همه شون با هم مهربونند؟
گفت: درس��ته اما انگار اين خواهر و برادر خيلي بيش از اندازه به 

هم وابسته اند.

گفتم: ُخب درسته منم زياد از مهربوني هاشون شنيدم. 
گفت: مهربوني زياد نشونه چيه؟

 گفتم: نشونه انسانيت ، محبت و شخصيت باالي آدم هاست.
گفت:پس پسردايي مجيد خيلي با شخصيته.

 كنجكاو شدم و گفتم: تاز گي ها چيزي شنيدي؟
فوراً گفت: آره، مامان مي گفت مجيد واسه كادوي روز تولد آبجي ش 

يه تبلت خريده اونم از نوع مدل باالش. 
گفتم: من ك��ه گفتم مجيد نه تنه��ا با خانواده و ق��وم و خويش و 

دوستانش حتي با غريبه ها هم مهربون و سخاوتمنده.
- سخاوتمندي هم نشونه شخصيت باالي آدمه؟

- بله سخاوتمندي صفت آدم هاي دست و دلبازه. 
- پس س��خاوتمندي و دس��ت و دلب��ازي و مهربون��ي آدمو مهم 

مي كنه؟

- يجورايي بله.
 - پس بگو چرا سهيال اينقدر داداششو دوس داره ،چون واسش 

همه چي ميخره. 
- البته اينم بگم سهيال نه فقط به خاطر خريد كادو و غيره دوسش 
داره بلكه چون داداشش ذاتاً آدم مثبتيه خيلي دوسش داره. ُخب  

سؤالت تموم شد؟ حاال ميذاري درسمو بخونم؟ 
- يه سؤال كوچولوي ديگه بعدش ميرم.

 با كنايه گفتم: اين سؤالتم فقط چند ثانيه است؟
ليال لبخند زد. بعد چشمانش را ريز كرد و گفت: ميشه بگي آدم 

بايد چه كار كنه تا يه نفر رو مهربون و سخاوتمند كنه؟
گفت��م: اينا ج��زو ذات انسان هاس��ت و ت��ا آدم خ��ودش نخواد 
كسي نميتونه مجبورش كنه اينطور باش��ه و نقطه مقابلش هم 

همينطوره.
- نقطه مقابلش چجوريه؟ 

- ُخب معلوم��ه ديگه. نقطه مقابل فرد با ش��خصيت و مهربون و 
دست و دلباز يه آدم خسيس، خودپس��ند و فرومايه است. حاال 

ديگه اگه سؤالت تموم شد بذار من درسمو بخونم. 
ليال گفت: داداش جونم آخرين سؤال رو هم بپرسم بعد برم؟

 گفتم: باشه اما زود بگو امتحان دارم.
 گفتم: چطوري ميشه ميزان سخاوتمندي يك نفر رو سنجيد. 

گفتم: از عكس العمل رفتارش ميشه فهميد، مثاًل اگر كسي ازش 
درخواستي كنه اونم در حد توانش كوتاهي نكنه.

گفت: آهان ح��اال فهميدم پس اگ��ه منم از تو كه ي��ك داداش با 
شخصيت، مهربون و سخاوتمند  هستي بخوام واسه روز تولدم يك 

تبلت بخري، ميخري ديگه. 
گفتم:پس بگو اينهمه مقدمه چيني كردي تا به هدفت برسي.

خنديد، خودش��و لوس كرد و گفت: من كه نميگم االن بخر.گفتم 
اگر بخواي شخصيت و مهربونيت رو نشون بدي دوس دارم هديه 

روز تولدم مثه كادوي دختر دايي سهيال باشه. 
 گفتم: باشه حاال تا روز تولدت. برو و بذار درسمو بخونم.

ليال همانطور كه از اتاقم بيرون مي رفت برگش��ت و گفت: راستي 
بهت بگم يادت نره پس فردا روز تولدمه. بعد ادامه داد: قربون داداش 
مهربون و سخاوتمند خودم برم. هيچ  كس تو دنيا همچين داداش 

با شخصيتي نداره. 

» روباهي با گرگي مصادقت می زد و قدم موافقت می نهاد. با یكدیگر 
به باغي بگذشتند. در استوار بود و دیوارها پرخار. گرد آن بگردیدند 
تا به سوراخي رس�يدند، بر روباه فراخ و بر گرگ تنگ. روباه آسان 
درآمد و گرگ به زحمت فراوان. انگورهاي گوناگون دیدند و ميوه هاي 
رنگارنگ یافتند. روباه زیرك بود، حال بيرون رفتن را مالحظه كرد 
و گرگ غافل چندان كه توانس�ت، بخورد. ناگاه باغبان آگاه ش�د. 
چوبدستي برداشت و روي بدیشان نهاد. روباه باریك ميان، زود از 
سوراخ بجست و گرگ بزرگ شكم در آنجا محكم شد. باغبان به وي 
رسيد و چوبدستي كشيد. چنان بزدش كه نه مرده و نه زنده، پوست 

دریده و پشم كنده، از سوراخ بيرون شد.« 

 روباه و گرگي كه دوستي و رفاقتي صميمي داشتند و اغلب با هم به قدم 
زدن و گشت و گذار مي گذراندند روزي مشغول قدم زدن بودند كه به 
باغي رسيدند. در باغ بسته بود و روي ديوار باغ را با خار و شاخه هاي تيز و 
خشك پوشانده بودند. در اطراف باغ آنقدر چرخيدند و گشتند تا شكافي 
پيدا كردند. شكاف ديوار باغ براي روباه گشاد بود فوراً داخل باغ شد اما 
براي گرگ تنگ ب��ود اما با هر زحمتي بود گرگ خ��ود را به درون باغ 
كشيد. باغ پر بود از انگورهاي رسيده و ميوه هاي شيرين. آنها بالفاصله 
شروع كردن به خوردن از ميوه هاي رنگارنگ باغ. اما روباه زيرك چون 
به فكر عبور از شكاف ديوار باغ بود، در خوردن ميوه زياده روي نكرد اما 
گرگ نادان چنان با حرص و ولع از ميوه هاي باغ مي خورد كه متوجه 

شكسته شدن شاخ و برگ درختان ميوه نمي ش��د. باغبان كه از سرو 
صداي داخل باغ كنجكاو شده بود چماقش را برداشت و به جست وجو 
پرداخت. تا اينكه آنها را پيدا ك��رد. بالفاصله روباه و گ��رگ پا به فرار 
گذاشتند. روباه چابك  از شكافي كه داخل شده بود به راحتي خارج شد. 
گرگ بالفاصله بعد از روباه س��رش را داخل شكاف ديوار كرد اما او كه 
حاال بر اثر پر خوري شكمش متورم شده بود   گير كرد و نتواست تكان 
بخورد. در همين موقع باغبان سر رسيد آنقدر با چماق به گرگ بيچاره 
زد كه گرگ با هر زحمتي بود خودش را بيرون كشيد. گرگ كه قسمتي 
از پوست شكمش كنده و زخم شده بود. در حالي كه نيمه جاني داشت، 

لنگ لنگان از آنجا دور شد. 

تلنُگ��ر

من داداش بزرگم چه كنم؟

داري چي 
ميخوني؟

اي واي زلزله
 بلند بخون ببينم!

 روزنامه حوادثه .ميگه 
دانشمندان پيش بيني كردند

 بزودي  زلزله مياد

به گزارش خبرگزاري جداً؟اي واي 
اين  زلزله بسيار 

 مخرب خواهد بود.
اومدن زلزلهچه بد؟

 واقعاً جديه؟
بله كه جديه
 اينجا نوشته.

نوشته زلزله 
7 ريشتره 7 ريشتر خيلي

 وحشتناكه

اين چه اتفاق مهميه كه  هيچ كس خبر نداره اي واي
فقط اين روزنامه خبرش  رو داده؟

چونكه اي��ن روزنامه مال واي ميترسم
60 سال پيشه از بايگاني 

كتابخونه امانت گرفتم

بايگاني؟ بي مزه


