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برای کواالها
الیا دعا کنید...
و استر

بچه کواالیی که در آتش گیر افتاده بود

مرجان قندی من کواال هستم ،از حیوانات بومی استرالیا که در جنگلهایی که پر از درختان اوکالیپتوس است زندگی میکنم .من عاشق اوکالیپتوسم.
صبحانه ،ناهار و شام برگ اوکالیپتوس مىخورم ،روی شاخههای این درخت میخوابم و بازی میکنم و کل زندگیام به این درخت
گره خورده است .همه به من میگویند که خیلی تنبل هستم اما من اگر  ۱۸تا  20ساعت از شبانه روز را نخوابم خستگیام درنمیرود و بعد حتی حال ندارم
غذا بخورم .این از عادتهای اخالقی من اســت که روی همان درختی که غذا میخورم بســاط خوابیدنم را پهن کنم .هیکل تپلی و دم کوچکی دارم اما
دست و پاهایم ورزشکاری است چون هر شب با دستهای پرقدرتم شاخهها را میگیرم و باال میروم و آن باال شاخه به شاخه برگهای اوکالیپتوس را
میخورم .هر کدام از شما اسمی دارید و اسمتان یک معنی یا داستانی دارد ،من اسمم کواال است و «کواال» یعنی حیوانی که آب نمیخورد .در این چند
ش گرفته و من و دیگر کواالها که قبالً اصالً آب نمیخوردیم
روز که جنگلهای استرالیا همان جایی که ما کواالها زندگی میکنیم ،در اثر دمای باالی هوا آت 
از گرمای زیاد آنقدر تشــنهمان شــده بود که بهجای غذا هم دلمان میخواســت آب بخوریم .بهخاطر آتشسوزی چند روزی است که زندگی ما در خطر افتاده
حتی تعدادی از دوستانم را از دست دادم اما بعضی از آدمها خیلی دوستمون دارند و ما را از آتش نجات میدهند ،برایمان آب میآورند و اگر جایی از بدنمان
ســوخته باشــد پانسمان میکنند تا زودتر خوب شــویم .ما کواالها حیوانات بیآزار و مهربانی هستیم و از آدمها میخواهیم تا بیشتر حواسشان به جنگلها و
درختان باشد چون خیلی از ما حیوانات فقط میتوانیم در جنگل زندگی کنیم .پس لطفاً حواستان باشد اگر
برای پیک نیک به جنگل رفتید و آتش روشــن کردید تا غذا درســت کنید موقع ترک کردن جنگل حتماً به
بزرگترهایتان بگویید که باید از خاموش بودن آتش مطمئن شوند تا ما حیوانات که جنگل خانهمان است با
خیال راحت زندگی کنیم و نگران اتفاقهایی مثل آتشسوزی نباشیم.

نقاشیهای
کودکهفتساله
همه را مبهوت کرد

«میکائیــل آکار» فقط هفت ســال دارد،
امــا تابلوهای نقاشــی او هــزاران دالر به
فــروش میرســند .او در شــهر «کلــن»
آلمان متولد شده و از سن چهار سالگی
گ بــرای تولدش
زمانــی کــه یک بــوم و رن 
بــه او هدیــه داده شــد ،نقاشــی کــردن را
آغاز کــرد .میکائیل چند وقت پیش یکی
از تابلوهــای نقاشــی خــود را بــه قیمت
 ۱۲هــزار دالر بــه فروش رســاند .پدر این
نقاش خردسال میگوید« :او هر زمانی
ت داشته باشد نقاشی میکند.
که دوس 
گاهــی هفتهای یــک بــار و گاهی ماهی
یک بار .اولین نقاشــیهای او بینظیر بودند و من در ابتدا فکر
کردم مادرش آنها را نقاشی کرده است ».زمانی
که این نقاش کوچک به خلق تابلوهای نقاشی
ادامــه داد ،پــدرش متوجــه شــد تابلوهــای
نقاشــی زیبــای او تصادفــی نبوده و پســرش
در ایــن زمینه مســتعد اســت .مدیــر یکی از
گالریهای واقع در برلین که نقاشــیهای
میکائیــل را بــه نمایش گذاشــته اســت
هم میگوید«:تعادل و هماهنگی بین
ترکیبها طوری اســت که بههیچ وجه
از یک کودک انتظار نمیرود .تا زمانی
کــه از این کودک حمایت شــود ،آینده
بینظیری در انتظار او خواهد بود».

کتابخانه

اندوه باالبان

«مندو» پسری نوجوان است که روی لنجی بهنام «شبوت» برای
ناخدا «سمیر» کار میکند .یکی از روزهایی که قرار است به سمت
شارجه بروند ،مســافری غریبه همراه با جعبهای بزرگ و مرموز
همســفر آنها میشــود .در طول ســفر منــدو متوجه میشــود در
داخل جعبه تعدادی پرنده زندانی هستند.
منــدو دلــش میخواهــد پرندههــا را نجات
بدهــد و از همــکاری کــردن ناخــدا بــا مرد
غریبه خشمگین است .اما در آخر متوجه
میشــود ناخــدا مأموران گشــت دریایی را
خبر کرده است تا مرد قاچاقچی را بگیرند
و پرندگان را نجات دهند.
این ،موضوع کتاب «اندوه باالبان» است
که در قالب داســتان بــه موضوع قاچاق
پرندگان شکاری ارزشمند ایران مانند باالبان به کشورهای حاشیه
خلیــج فــارس میپــردازد« .مهدی رجبی» نویســنده این کتاب
اســت و «بهزار شــفق» تصویرگری اش را انجام داده و انتشــارات
فنی ایران هم آن را به چاپ رسانده است .کتاب اندوه باالبان برای
کودکان  10تا  12ساله مناسب است.

معرفیفیلم

مجید احمدینیا

منیکمعلمهستماماچندوقتیاست
که دیگــر به مدرســه نمــیروم .راســتش
خیلــی دلم بــرای بچهها تنگ شــده بود.
برای همیــن تصمیــم گرفتم به مدرســه
«فرهنگ»بروموبابچههایآنجامالقات
کنم چون آنها هم مثل شــاگردان خودم
عزیز و دوســت داشتنی هســتند .مدرسه
فرهنگ ،مدرســه کودکان افغانستانی در
تهران اســت .این مدرسه بزودی بیست
سالگیاشراجشنمیگیرد.
مدرســه فرهنگ ،حیــاط و کالسهای
خیلی بزرگــی ندارد .اما مــن فکر میکنم
بچههایــش از بچههــای بعضــی از
مدرســههایی که دیدهام ،شــادترند .شاید
بتوانــم دلیلــش را حــدس بزنــم؛ آقــای
موسوی ،مدیر مدرســه ،همیشه با بچهها
گپ میزند و تمام تالشــش را میکند که
محیط مدرسه را برای آنها آرامتر ،شادتر و
رنگارنگتر کند .او دربار ه خوشاخالقی،
مهربانــی ،کمــک بــه دیگــران و صلــح و
آرامــش بــا بچههــا صحبــت میکنــد.
روزهاییکهمدرسهتعطیلاست،بچهها
حســابی غصه میخورند و دلشــان برای
مدرســه،آقــایمدیروخانــممعلمتنگ
میشود.
آقای مدیــر یک روز بــرای بچهها گفته
بــود کــه همه بــا هم همســطح هســتند و
فرقی نمیکند پســر باشــند یا دختر .همه
باید درس بخوانند .او به پســرها گفته بود
اگر پدرشــان اجازه نمیدهد خواهرشان

یکواقعیتعلمی

«ایشــان» کودکی  9ساله است که یک سال در کالس سوم مردود
شدهودرسشازهمهضعیفتراست،امابرادربزرگترشهمیشه
باالتریننمرههارامیگیرد.ایشانبههمینخاطربارهاتوسطپدر
و همکالسیهایش تحقیر شــده است .پدرش از کارهای اشتباه او
خســته میشود و ایشــان را به مدرسه شــبانهروزی میفرستد .اما
او نمیتوانــد بــه علــت بدخلقــی معلمان،
بخصوص معلم هنــر در آنجــا دوام بیاورد
و بشــدت ناراحت است .با ورود یک معلم
هنر جدید که قرار است موقتی درس بدهد
و کار اصلیاش در مدرســههای اســتثنایی
اســت ،مدرســه دچــار تحوالتی میشــود.
معلم جدید با دیدن ناراحتیهای ایشان،
تصمیم میگیرد درباره ضعف درسی او
اطالعاتی به دست آورد .معلم با دیدن
دفتر مشقهای ایشان متوجه میشود که او اختالل واژگانی
دارد و به همین دلیل حروف الفبا را اشتباه مینویسد .سرانجام او
با قانع کردن والدین ایشان و پرسنل مدرسه ،با حوصله به او درس
میدهد و پسربچه پس از مدتی بخوبی کلمات را میخواند.
این خالصه داســتان فیلــم «ســتارههای روی زمین» اســت .این
فیلم در سال 2007در هندوستان ساخته شده و «دارشیل سفری»
بازیگر کودک آن است و «عامر خان» که خودش در فیلم ،نقش
معلم هنر را بازی کرده ،کارگردانیاش را انجام داده است.

شکالت بخور چون یاد گرفتم اسمم را بنویسم
به مدرســه بــرود و درس بخوانــد ،باید با
اوصحبــتکنندچــوندخترهاهممثل
پسرهاحقدارندبهمدرسهبروند.
«شــکیب» یکــی از دانشآمــوزان
مدرســه ،وقتی حرفهــای آقــای مدیر را
شــنید ،از اینکه تــا آن موقع فکــر نمیکرد
خواهــرش هــم ســطح خودش اســت،
ناراحــت شــد .او ناراحــت شــد از اینکه
ادکلنــی را که برای خــودش خریده ،برای
خواهــرش نخریده بــود .بــرای همین به
خانــه رفــت و بــرای خواهــرش نامــهای
نوشتوازاومعذرتخواست.
دانشآمــوزان دبســتان فرهنگ برای
معلمهایشــان و خانوادههایشــان نامــه
مینویســند و بعــد ،جــواب نامههــا را به
مدرســه میآورنــد .معلمهــا هــم نامــه
مینویســند و آقــای مدیــر ،تمــام نامهها
را جمــع میکند تــا یک کتاب چــاپ کند،
اینطوریدیگرانهممیتوانندخاطرات
دانشآموزانومعلمهارابخوانند.
در مدرســه فرهنگ ،بچههــای کالس
اولــی وقتــی یــاد میگیرنــد اسمشــان را
بنویســند ،به همکالسهایشــان شکالت
میدهنــد .مثــل «آتنــا» و «مینــا» که آن
روز بــا یــک ســینی تزئینشــده و تاجــی
روی سرشــان برایــم شــکالت آوردنــد و
گفتند«:شــکالت بــردار چــون امــروز یاد
گرفتماسممرابنویسم».یکیازآرزوهای
بزرگبچههایمدرس هفرهنگایناست
که در کشورشــان جنگ و ناآرامی نباشد و
بتوانندبدونآنکهمجبورباشندکارکنند،
درسبخوانندوپیشرفتکنند.

عطسه با چشم های بسته

ست و توی این سرما ممکن است آدم سرما بخورد.
هوا حســابی سرد ا
یکند .آدم وقتی عطســه
آدمــی که ســرما میخــوَرد ،مرتب عطســه م 
یدانید چرا؟ چون چشمهایش
یتواند هیچ جا را ببینید .م 
یکند ،نم 
م 
یشود .در واقع شما هیچ وقت نمیتوانید
موقع عطسه کردن ،بسته م 
ســه کنیــد و به محض عطســه کردن ،ناخــودآگاه
مهای باز عط
با چشــ 
شود .این کار یک دلیل علمی دارد که دانشمندان آن
ی
چشمتان بسته م 
ها به دلیل ضعف عضالت ماهیچهای اطرافشان
را فهمیدهاند .چشم
کامال به صورت غیرارادی اســت .علت
ســته میشــوند و این کار ً
ب
چشم به خاطر صدور دستوری است که از طرف مغز
بسته شدن
یشود اما چون چشم
به گیرند ههای بویایی بینی فرستاده م 
نزدیکتر است ،قسمتی از پیام را دریافت میکند
به مغز
یشود .چشــمها بسته میشــوند تا عاملی که
و بســته م 
باعث عطسه کردن شــده ،به آنها آسیب نرساند.
مثال اگر گرده گل باعث شــده عطسه کنید ،وارد
ً
نشــود .باز نگه داشتن چشــمها در زمان عطسه
چشــم شما
مگر اینکه آنها را با دســت نگه دارید که این کار هم
غیرممکن اســت
چــون شــما ناگهانی عطســه میکنیــد و از قبل
غیرممکــن اســت
آمادهاش نیستید .

علی محمدی /ایران

ستارههای روی زمین

یک روز در مدرس ه کودکان افغانستانی

یایید با هم
ب
رست کنیم
کاردستی د

زن کاغذی
گو

بچهها اگر دوســت دارید ،همین اآلن وســایلی را که
بهتانمیگویمبرداریدوبیاییدتاباهمیککاردستی
قشنگدرستکنیم.میخواهم طرزدرستکردن
گوزنهــای قطبــی را یادتــان بدهــم .برای درســت
کردن ایــن گوزنهای قطبــی بامزه بــه کاغذ کاهی
یا معمولی و گیرههای چوبی احتیــاج دارید .البته
که با کمــی خالقیت میتوانید آنهــا را با هرچه که
در دســترس دارید جایگزین کنید .این کاردســتی
نوعی اوریگامی یا «هنر کاغذ و تا» اســت که یکی
از کاردستیهای محبوب ژاپنیهاست و در تمام
دنیا هــم طرفــداران زیــادی دارد .حاال شــما هم
دست بهکار شوید و مطابق عکس کاغذتان را تا
کنیدتاببینیدچقدردرستکردناینکاردستی
راحتودوســتداشتنیاســت.درآخرهمبا
وسایلی که در اختیار دارید برایش چشم ،بینی
و دهان بگذارید تا کاردســتیتان کامل شود .از
آنها میتوانید برای تزئین دِر اتاقتان استفاده
کنید.مثالًآنهاراروییکمقوابچسبانیدوآن
راداخلیکقاببگذاریدوبهدیوارتانبزنید.

