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کودکان ایرانی ،برگزیده مسابقه نقاشی و عکاسی «لیدیسه»
نوروزنامه
ننه سرما باالخره عمو نوروز را میبیند؟

سال هاست همه اسمش را میشنوند اما کسی تا به حال او را از نزدیک
ندیده اســـت .اسمش «ننه سرما» است .ننه سرما شوهری دارد به اسم
«بابا نوروز» یا همان «عمونوروز» .این دو داستان عجیبی دارند .آخرین
روز زمســـتان عمو نوروز با کاله نمدی از باالی کوه روبهروی شهر ،با لبی
خندان و دلی شـــاد یواش یواش پایین میآید .ریش ســـفید دارد و عصا
تویدستش است.نرسیدهبه دروازهشهر،خانهننهسرماستکهیک دل
نه هزار دل عاشق عمو نوروز است .پیرزن اول هر بهار خورشید درنیامده،
بیدار میشود و چشم به در میدوزد تا عمو نوروز بیاید .اما هر سال آنقدر
کار میکنـــد و مهیای آمدن عمونوروز میشـــود که از خســـتگی خوابش
میبرد .عمو نوروز از راه میرســـد اما دلش نمیآید پیرزن را بیدار کند.
یک شاخه گل همیشه بهار از
باغچه میچینـــد ،یک نارنج
را نصف میکند ،یک استکان
چای برای خودش میریزد و
بعد هم میرود .آفتاب یواش
یواش توی ایوان پهن میشود
و پیرزن آرام چشـــمهایش را
باز میکند .اول چیزی دستگیرش نمیشود اما یک خرده که چشمش
را باز میکند میبیند ای داد بیداد همه چیز دست خورده است .او گل
همیشـــه بهار ،اســـتکان چای و نارنج نصف شـــده را میبیند و آن وقت
میفهمد که عمو نوروز آمده و رفته و نخواســـته او را بیدار کند .ننه سرما
ناراحت میشود و غصه میخورد که چرا بعد از آن همه زحمتی که برای
دیدن عمو نوروز کشـــیده ،درســـت همان موقعی که باید بیدار میماند
خوابش برده و نتوانســـته عمو نوروز را ببیند .هـــر روز پیش این و آن درد
دل میکند که چه کند و چه نکند تـــا بتواند عمو نوروز را دوباره ببیند؛ تا
اینکـــه روزی از روزها به او میگویند« :ننه جان! چارهای نداری جز اینکه
یک بار دیگر باد بهار بوزد ،روز اول بهار برســـد و عمو نوروز باز از ســـر کوه
راه بیفتد بیاید پایین تا بتوانی چشم به دیدارش روشن کنی ».پیرزن هم
چون چارهای ندارد قبول میکند .او بار و بندیلش را می بندد و می رود تا
زمستان سال دیگر .اما هرسال دوباره همان اتفاق میافتد و او از خستگی
خوابش میبرد و هیچکس هرگز نمیداند که سال دیگر پیرزن میتواند
عمو نوروز را ببیند یا نه .داستان ننه سرما و عمونوروز یکی از داستانهای
قدیمی ایران است که نسل به نسل بین مردم نقل میشده است .شاید
این روزها زیاد آن را نشنیده باشیم اما باید بدانیم که قصههای قدیمی،
بخش مهمی از فرهنگ هر کشور است.

معرفیکتاب
شاهنامهبرایبچهها

« 15قصـــه گزیـــده از شـــاهنامه فردوســـی» کتابی
کیانمهر ارشادی
11ساله است درباره داستانهای شاهنامه .این کتاب برای
بچههای ۹سال به باال مناسب است .البته بچههای
کوچکتر هم میتوانند آن را بخوانند .این کتاب داستانهای جالبی دارد
که فردوسی آن را نوشته است.
فردوســـی شـــاعر بزرگ ایرانی است .از داســـتانهای این کتاب رستم
و ســـهراب ،رســـتم و اســـفندیار ،ضحاک ماردوش ،کاوه آهنگر و دیگر
داستانها است .کتاب پر از هیجان ،ناامیدی ،شکست و پیروزی است.
چیزی که در این کتاب دوست داشتم بهخاطر
هیجانوداستانهایزیباییاستکهفردوسی
آن را نوشـــته ،نویسندهای که یکی از آدمهای
معروف جهان اســـت .زیباترین داستان این
کتاب داســـتان رستم و ســـهراب است .البته
از نظر من .شـــاید افراد دیگر داســـتانهای
دیگر این کتاب را دوســـت داشته باشند .در
داستان رستم و ســـهراب ،رستم نمیداند
بزرگترین دشمن او پسرش هست .با او جنگ میکند و در این
جنگ سهراب را زخمی میکند .در این داستان یک ضربالمثل هم
یاد میگیریم .ضربالمثل «نوش دارو پس از مرگ ســـهراب ».رستم
سربازان خود را میفرستد تا برای سهراب نوشدارو بیاورند اما سهراب
آخر داســـتان میمیرد و نوش دارو دیر میرســـد .این ضرب المثل به
خاطر همین اســـت .در این داستان شکســـت و غم هست که کتاب را
جذابتر هم میکند .به شما هم پیشنهاد میکنم آن را بخوانید .کتاب
به زبان ســـاده و کودکانه نوشته شده است .انتشـــارات قدیانی کتاب را
منتشرکردهونویسندهکتابهمهمانطورکهگفتمابوالقاسمفردوسی
است و حسین فتاحی هم آن را به زبان ساده بازنویسی کرده است .در
ضمن میتوانید با داستانهای جالب این کتاب یک نمایشنامه و یک
تئاترخیلیخوباجراکنید.

آنها سفر را نقاشی کردند

اگـــر بخواهید ســـفر را نقاشـــی کنید ،چطـــور صفحه ســـفید را با رنگها
پر خواهیـــد کرد؟ ســـفر ،موضوع مســـابقه چهل و پنجمین نمایشـــگاه
بینالمللی هنرهای زیبا لیدیســـه کشور چک بود که کودکان و نوجوانان
ایرانی هم در آن شرکت داشتند و توانستند در این مسابقات بدرخشند.
آنها دو نشان افتخار و  ۹دیپلم افتخار کسب کردند.
ســـتایش صادقی  13ســـاله ،امیرعلی رشـــیدیان  ۶ســـاله ،مهسا بابایی
 ۱۰ســـاله ،محمدهـــادی بهشـــتی  ۶ســـاله و حنانـــه کرمـــی  ۸ســـاله از
جملـــه بچههایـــی بودند که در این مســـابقات مقام کســـب کردند .این

چهارشنبه سوری در روستای نیال و نیما چگونه گذشت؟
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جواب داستان
معمایی«حادثهعجیب
در خانه تکانی»

هفته پیـــش خواندیم کـــه مانی
بـــاالی نردبـــان بلنـــد رفـــت تا
شیشههای ساختمان را تمیز کند.
او ناگهان از باالی نردبان افتاد اما
هیچ آسیبی ندید و حتی دردش
نگرفت .خواسته بودیم بگویید
چطور چنین چیـــزی امکان پذیر
است؟ جواب این است که مانی
از روی پلـــه اول افتاده بـــود .بله،
ما به شـــما نگفته بودیـــم مانی از
کجای نردبان افتاده است.
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ســـوت داور ،مســـابقه شروع شد و
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چرخهای نیست که میرسد.
راهنمایـــی ســـوم این اســـت که
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نمای
و راه ـــی
آخـــر بـــه این
قـــرار اســـت:
دوچرخـــه امید
اولیـــن و آخرین
دوچرخهای نیست
کـــه میرســـد و آبـــی هم
نیست.

داستاندنباله دار

تخـممرغ خورشیـد
برگرفتهازسایتقصههاوافسانهها/فرانسه
ترجمه :راضیهخوئینـی

بچهها همگی اهل کرمانشـــاه هســـتند .امیرمحمد جعفری  ۱۲ســـاله و
محمدمهدی ناصری  ۶ســـاله از اردبیل هم دیپلـــم افتخار این دوره از
مسابقه را کسب کردند.
در بخـــش عکـــس نیز ،دیپلـــم افتخار ایـــن دوره از مســـابقات به ثمین
علیـــزاده  ۱۲ســـاله و روژیـــن پناهنده  ۱۳ســـاله هـــر دو از مهاباد اســـتان
آذربایجان غربی تعلق گرفت.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارســـال  ۶۹۵اثر نقاشی و ۲۲
قطعه عکس در این مسابقه شرکت کرده بود.

قسمت آخر

در قسمتهای قبل خواندیم که «میال» زنی جوان و تنها که در مزرعه سیبزمینی کار میکرد،
مرغ خورشـــید اســـت و بزودی از آن
روزی تخم مرغ درخشـــانی پیـــدا کرد .او فهمید این تخم ِ
بچهای متولد میشـــود .میال اسم پسر متولد شـــده را «تارکلل» گذاشـــت .تارکلل بزرگ شد و
خواست به مادرش کمک کند چون آنها چیزی جز سیبزمینی برای خوردن نداشتند .روزی
در دریا شیرجه زد و خودش را به زیر جزیره و خانه مادرش رساند و با دستهایش زمین را کند.
ماهیها از ســـوراخی که کنده بود وارد تنه و شـــاخههای درخت نان وسط خانه مادرش شدند.
آنها به مردم جزیره از ماهیها دادند اما مردم بدجنســـی که از خوشـــحالی آنها ناراحت شـــده
بودند ،درخت را قطع کردند .آب به داخل خانه آمد و میال غرق شـــد و جانش را از دســـت داد.
تارکلل به سمت آسمان پرواز کرد و پیش پادشاه آسمانها رفت .در راه مرد سنگی را که نگهبان

نورهای رنگی در آسمان شب

نورهایی که آسمان شب را روشن میکرد ،آنقدر
زیبا بود که او نمیتوانست حتی برای یک لحظه
از آن چشـــم بردارد .پســـر کوچک ،خواهرش را
صـــدا زد تا با هم آســـمان زیبا را کـــه هر لحظه به
رنگـــی درمیآمد ،تماشـــا کنند .آنها تـــا به حال
چنین منظـــرهای ندیده بودند .در روســـتایی که
خواهر و برادر کوچـــک در آن زندگی میکردند،
اولین بار بود که آتش بازی انجام میشـــد .چند
روز پیش یک گروه به روســـتا آمده بودند که کلی
وسایل همراهشان بود .آنها برای بچههای روستا
تئاتـــر اجرا کردند و موســـیقی شـــاد نواختند .در
آن شـــب اما برنامه دیگری برای بچهها داشتند.
گفته بودند کـــه در آن شـــب بخصوص هرکس
از خانهاش بیـــرون بیاید و از همـــان جلو در ،به
آسماننگاهکند.نیالونیماهممثلبقیهبچههای
روستا محو آتش بازی شـــدند .آنها میدانستند
که در این شب قبل از رســـیدن عید ،مردم رسم
دارند آتش روشـــن کننـــد و از روی آن بپرند و به
این شـــکل غصهها و ناراحتیها را در ســـال قبل
بگذارند .در روستای آنها رسمهای قشنگی برای
این شب وجود داشـــت .مثالً بچهها کاسههای
کوچک دست میگرفتند و دِر خانهها را میزدند

آسمانها بود زیر شـــاخ و برگی پنهان کرد .او تکه سنگی از پادشاه آسمانها گرفت و آن را روی
بدن میال گذاشت و مادرش زنده شد .پادشاه  7پری را مأمور کرد که مرد سنگی را پیدا کنند.
و حاال ادامه داستان.
 7پری در مقابل پادشـــاه حاضر شدند و قســـم خوردند به هر قیمتی شده نگهبان آسمان را
پیـــدا و دزدش را تنبیه میکنند .نمایندگان پادشـــاه روی جزیره در وســـط دریا پایین آمدند.
روی زمیـــن مزرعه و در آبها بهدنبال نگهبان ســـنگی گشـــتند ،ولی او را پیـــدا نکردند .آنها
همه جای جزیره را زیر پا گذاشتند ،تمام ساحل را پیمودند ،اما چیزی پیدا نکردند.
ســـرانجام وارد یک جنگل انبوه شـــدند و مرد ســـنگی را که میان برگهـــای درختان مخفی
شـــده بود ،پیدا کردند و بیرون آوردند .پریهـــا او را همانجا رها کردند و تصمیم گرفتند اول
دزدش را پیدا و تنبیه کنند .برگشـــتند و به کلبهای رســـیدند ،همان کلبهای که میال و تارکلل،
پسر خورشید آنجا زندگی میکردند .پریها نزدیک زن شدند و به او گفتند« :چرا مرد سنگی
در جنگل ،پشـــت کلبه تو بوده اســـت؟ چه کســـی این کار را کرده؟ چه کســـی او را از آســـمان
دزدیـــده و در جنـــگل مخفی کرده؟» میال کـــه از ترس مثل درختی در میـــان وزش طوفانی
شـــدید ،میلرزید گفت« :آن شـــخص ،پسرم تارکلل است که مرد ســـنگی را با خود به اینجا
آورده است .آیا در آسمانها مجازاتی در انتظار پسرم است؟»
میـــا وارد کلبهاش شـــد و برشهایـــی از ســـیبزمینیهای نیمپز شـــده را برداشـــت و آنها

تا صاحبخانه برای آنهـــا مقداری خوراکی بریزد.
بچهها از این کار خیلی خوشـــحال میشـــدند.
مادربزرگ میگفت این کار شگون دارد .بچهها
میدانستند شگون چیز خوبی است؛ معنیاش
میشود خوش یمنی و مبارکی.
نیما در مدرســـه شـــنیده بود که آدمهای زیادی
در چنین شبی آســـیب دیدهاند .حتی جانشان
را از دســـت دادهاند .آنها نارنجک و بمبهای
کوچک درست میکردند تا شاید بیشتر بهشان
خوش بگذرد اما گاهی برای تمام عمر پشیمان
میشـــدند .در روســـتا اما کســـی از ایـــن چیزها
درســـت نمیکرد ،پس هیچ وقت کسی آسیب
نمیدید .خانم مربـــی که در گروه تئاتر بود ،برای
بچههـــا توضیح داده بـــود که آنهـــا میتوانند با
کمک بزرگترها فشفشههای بیخطر را به آسمان
بفرستند و تماشا کنند اما بازی با آتش ،هرگز .در
روســـتا هیچ وقت آتشســـوزی اتفـــاق نیفتاده
بود اما بچهها میدانســـتند در شـــهرهای بزرگ
خانههای زیادی در این شـــب بر اثر آتشسوزی
ویران شده اســـت .آن شب به نیال و نیما خیلی
خوش گذشت .آنها ساعتها محو نورهای زیبا
بودند که آسمان شب را روشن کرده بود.

را بـــا ماهـــی تازه پـــر کـــرد .ماهیها در وســـط
ســـیبزمینیها پختنـــد و عطـــر و بوی
شـــدید و خوشـــمزهای
همه جـــا را فـــرا گرفت.
ســـپس میـــا از کلبهاش
بیـــرون آمـــد و از ماهی و ســـیبزمینیهای پخته به 7
پـــری داد .آنهـــا که از این نـــوع غذا هرگز ندیـــده بودند و
نچشـــیده بودنـــد ،غذا به مذاقشـــان ،بســـیار عالی آمد و
گفتند هرگز خوراکی به این خوشـــمزگی و خوبی نخوردهاند .هنگامی
که غذایشان تمام شـــد ،میال گفت« :این پسرم تارکلل است که مرد سنگی
را با خود آورده اما فقط به این دلیل که از مرگ من ســـوگوار و غمگین بوده است ،روانه
آسمان شد تا برای جسم مرد ه من جانی دوباره بگیرد».
پریهـــا که به خاطر خوردن غذای خوب و خوشـــمزه ،نمکگیر شـــده بودنـــد ،هیچ چیزی
نگفتند .سپس همراه مرد سنگی به طرف آسمان پرواز کردند .آنها از مجازات پسر خورشید
صرف نظر کردند .مرد سنگی هم دوباره در بلندیهای آسمان در میان همان جاده ایستاد،
زوزهکشید ،گردباد درستکرد و دوباره نگهبان آسمانها شد.

