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شكـر خند

از همون اول بگم ماجراي گرب��ه اصاًل تقصير من نبود. 
راستش را بخواهيد همه اش تقصير سهيل برادرم بود كه 
از صبح تا شب، وقت و بي وقت پاي تلويزيون مي شينه و 
كانال مستند حيوانات تماشا مي كنه. از آن فيلم هايي كه 
زندگي حيوانات را از وقتي بچه هستند تا وقتي كه بزرگ 
مي شن لحظه به لحظه نشان مي ده. سهيل هيچ وقت 
از ديدن فيلم هاي مستند حيوانات سير نميشه. حتي 
اگر تلويزيون، يك فيلم را چندين بار پخش مجدد كنه 
سهيل باز از ديدنش غفلت نميكنه و چنان محو تماشا 

ميشه كه انگار بار اوله كه فيلم رو مي بينه.
ماجرا از آنجا شروع شد كه يك بار سهيل با ديدن فيلم 
مستندي كه از زندگي گربه هاي گران قيمت بود، هوس 
كرد هر طور ش��ده يك گربه از آن دست گربه هايي كه 
معموالً آدم هاي ميلياردر دارند، داش��ته باش��د. اولين 
مخالف حضور گربه در خانه، مادربزرگ بود كه تحمل 
ديدن هيچ حيوان اهلي را نداشت چه برسد به گربه. او 
مي گفت گربه جزو حيوانات حرام گوش��ت است و اگر 
حتي موي بدنش روي لباس نمازگزار باشد باعث باطل 

شدن نماز مي شود. 
يك روز وقتي از مدرسه به خانه آمدم متوجه نگاه هاي 
معنادار و رفتارهاي مشكوك سهيل شدم. رابطه من با 
سهيل كه دو سال بزرگ تر از من بود خيلي صميمي و 
دوستانه بود. تقريباً هيچ رازي نبود كه از يكديگر پنهان 
كنيم. س��هيل در حالي كه ظرف ش��يري دستش بود 
به من اش��اره كرد كه همراهش به انب��اري بروم. وقتي 
به داخ��ل انباري رفتيم در را بس��ت و بعد ظرف ش��ير 
را زمين گذاش��ت. من كه از رفتارهاي عجيب س��هيل 
س��ردرنمي آوردم، گفتم: داداش اي��ن كار يعني چي؟ 
سهيل گفت: »ببين منوچهر ميخوام يه رازي را با تو در 
ميون بذارم و ازت مي خوام حداقل تا يكي، دو ماه دندون 
رو جيگر بذاري و هيچي به هيچ كس نگي. قول ميدي؟« 
گفتم: »قول ميدم« بعد سهيل بدون معطلي يك جعبه 
مقوايي از زير قفسه آهني بيرون كشيد، در جعبه را باز 

كرد و يك توله گربه سياه را بيرون آورد و جلوي ظرف 
شير گذاشت. توله گربه كه معلوم بود خيلي گرسنه است 

با عجله شروع به خوردن شير كرد. 
گفتم: »سهيل اين كجا بود؟« س��هيل توضيح داد كه 
دوست همكالسي اش يك گربه داشته كه چند توله به 
دنيا آورده و او هم خواهش كرده ت��ا از يكي از آنها را به 

برادرم بدهد. 
س��هيل همان طور كه با ذوق به شير خوردن گربه نگاه 
مي كرد، گفت: »اسمشو گذاش��تم ملوسك. ببين چه 
نازه؟« گفتم: »س��هيل تا كي ميخ��واي اينجا نگهش 
داري؟ آخرش همه مي فهمند.« سهيل گفت: »يه مدت 
نگه مي دارم، بع��دش كه يه قدري بزرگ تر ش��د برش 
مي گردونم.« بعد س��فارش كرد چيزي نگويم و تأكيد 
كرد از اين موضوع هيچ كس نبايد خبردار شود مخصوصاً 

مادربزرگ!  
حدود يكي  دو ماه گذشت و گربه آن قدر بزرگ شده بود 
كه ديگر با شير سير نمي ش��د و سهيل مجبور بود از ته 
مانده غذاها به او بدهد و گاهي كه چيزي در خانه پيدا 
نمي كرد از قصابي مقداري گوش��ت مي خريد. يك روز 
عصر از مدرسه كه برگش��تم جلوي در منزل همسايه 
چند نفر جمع شده بودند و به حرف هاي پسر همسايه 
كه گاه با داد و بيداد همراه بود گوش مي دادند و سعي در 

آرام كردنش داشتند. 
پس��رك ك��ه قفس 
خالي در دست داشت 
با عصباني��ت حرف 
مي زد و براي مسبب 
حادثه خط و نش��ان 
مي كش��يد و تهديد 
به شكايت و گرفتن 
خس��ارت مي ك��رد. 
م��ادر پس��رك ب��ه 
زن هاي حاضر گفت: 
»خيلي گ��رون بود، 
پدر بهبود چند سال 
پيش از يك توريست 
اس��تراليايي خريده 
بود يك ميليون. االن 
بايد شش، هفت ميليون تومني باشه.« بعد رو به پسرش 
كه هق هق گريه امانش نمي داد، ك��رد و گفت: »گريه 
نكن، بذار بابات بياد حتماً خسارتشو از اوني كه اين بال رو 
سر حيوون زبون بسته آورده،  می گيريم.«  يكي از زن ها 
گفت: »حاال شما مطمئني كه اونو يك حيوون خورده؟ 
شايد در قفس باز بوده و شما حواستون نبوده اون طوطي 
فرار كرده.« مادر پسر گفت: »زري خانوم حرفا مي زنين! 
مگه ميشه حواسمون نباشه؟ اينقدي كه بهبود حواسش 
به اين پرنده بود به هيچ��ي ديگه نبود. ثانياً اين طوطي 
نبود و كاس��كو بود. كاس��كو با طوطي خيلي فرق داره، 
كاسكو خيلي كميابه و سه، چهار ميليوني قيمتشه اما 
طوطي خيلي كه گرون باشه و از اينايي باشه كه بتونه 
حرف بزنه، به زور چارصد، پونصد تومني بيرزه.« پسرك با 
گريه گفت من مطمئنم حيووني اونو خورده. بعد در حالي 
كه قفس را نشان مي داد، گفت: »ببينين چند تا قطره 
خون ريخته معلومه كه اون رو يا گربه خورده يا سگ.« 
يكي از خانم ها گفت: »ما اينجا كه سگ نداريم احتماالً 
كار گربه است. بايد بگرديم ببينيم تو اين مجتمع كي 
گربه داره؟« وارد خانه كه شدم يك راست به طرف سهيل 
كه مشغول تماشاي تلويزيون بود رفتم و ماجراي ناپديد 
شدن پرنده همسايه را گفتم. سهيل كه خيلي عادي به 
نظر مي رسيد آهسته و طوري كه فقط من بشنوم گفت: 

»اوالً ملوسك گرسنه نبود چون ديشب بهش كلي غذا 
دادم ثانياً م��ن در انباري رو را هميش��ه مي بندم.« بعد 
براي اينكه به من ثابت كند كار گربه او نيس��ت با اشاره 
او به انباري منزل رفتيم. جلوي در انباري كه رسيديم 
متوجه باز بودن در شديم. رنگ از صورت سهيل پريد. 
سهيل فوراً به درون انباري رفت و چند بار گربه را صدا زد 
اما خبري نشد. با تعجب و ناباوري گفت: »ديشب اينجا 
بهش غذا دادم و خودم در را بستم. نمي دونم كي در را 
باز گذاشته؟« فوراً درون جعبه مقوايي را كه گربه عادت 
داشت بخوابد نگاه كرد و مثل اينكه متوجه چيزي شده 
باشد، چند لحظه سكوت كرد و بعد با ناباوري گفت: واي 
منوچهر ببين اينجا چند تا پَر خوني هست! با ديدن آن 
پرها ديگر برايمان ش��كي باقي نماند كه ناپديد شدن 
پرنده همسايه كار گربه است. انباري را گشتيم و چند 
بار گربه را صدا زديم اما خبري نشد. نااميدانه برگشتيم. 
با همه نگراني از يك چيز خيال مان راحت بود كه به جز 
من هيچ كس از وجود گربه خبر نداشت. سهيل بيشتر 
از اينكه دلواپس گربه باشد از فكر اينكه همسايه متوجه 
وجود گربه شده باش��د و پدر مجبور شود بابت خورده 
شدن پرنده توسط گربه، خسارتي چند ميليوني بپردازد 
نگران بود. هنوز ساعتي نگذشته بود كه زنگ خانه زده 
ش��د. مادر در را باز كرد زري خانم ب��دون مقدمه گفت: 
»شما تو خونتون گربه نگهداري ميكنين؟« با شنيدن 
اين جمله زري خانم، سهيل كه هراسان شده بود گفت: 
»چطور مگه چيزي شده؟« زري خانم گفت: »يك گربه 
تو حياط مجتمع پيدا شده و داره ميو ميو مي كنه. گفتم 
شايد مال شما باشه. س��هيل از ترس اينكه نكنه ترفند 
زري خانم براي پيدا كردن صاحب گربه باشه وجود گربه 
را انكار كرد و اين شد كه تصميم گرفت  ديگر هيچ وقت 
گربه اي را به خانه راه ندهد.چند روز بعد من و س��هيل، 
بهبود را در حياط مجتمع ديديم. سهيل از بهبود درباره 
پرنده اش پرسيد. بهبود با خوش��حالي گفت:»بله پيدا 
شد، يعني گم نشده بود. صبح زود موقعي كه من خواب 
بودم  بابا تو قفس كاسكو چندتا قطره خون ديده كه بعداً 
معلوم شدجوهر قرمز  خودنويس  مهساخواهرم بوده، فكر 
كرده پرو بالش زخمي شده بدون اطالع ما كاسكو را برده 
بود دامپزشكي. سهيل كه انگار خيالش راحت شده بود، 

گفت:»آخي بيچاره گربه!«

دردسرباغ وحش خانگي
  نويسند ه  :

         حسين كشتكار

              و                                       حكايت
 روايت

 * پسر حاضر جواب
پد ر: حميد هيچ می د ونی ناپلئون 

وقتی به سن تو بود، شاگرد اول 
كالسش بود؟

 حميد: پد رجان هيچ می د ونی 
كه ناپلئون وقتی به سن شما بود، 

امپراطور بود؟!

 *  بادام تازه
در يک اتوبوس پشت سر راننده يک پيرزن نشسته 
بود و هر چند دقيقه به راننده می گفت ننه مغز بادام 
می خوری؟ و راننده جواب می داد بله و می گرفت و 

می خورد. بعد از چند دفعه گرفتن مغز بادام و خوردن، 
راننده  يكدفعه پرسيد ننه جون اين بادام ها رو از كجا 
مياری كه  اين قدر تر و تازه هستند؟ پيرزن گفت :ننه 

اينا مغز شكالت هستند و من كاكائوهاشو مک می زنم و 
چون دندون ندارم مغز  بادوم هاشو ميدم به تو!

 *  سواد غارنشينان
معلم : چرا مرد مان نخستين روی 

د يوار غار نقاشی می كرد ن؟
شاگرد: چون خواند ن و نوشتن 

بلد نبود ند!

مطالعه ــر تلنُگ

         بچه های عزيز: ابتد ا  به تصاويری  كه پايين تصوير و به رنگ قرمز مشخص شد ه اند داستان  تصويري:  بي احتياطي پدر بزرگ
نگاه كنيد   سپس آنها را كه د ر تصوير اصلی پنهان شد ه اند پيد ا كنيد. اين تمرين براي 

باال برد ن د قت شما مفيد است. 

 اين كتاب 
درسي  ام هست

 اين چيه كه
 تو دستت
 داري؟

آفرين پسرم باالخره متوجه شدي كه كتاب خواندن 
 بهترين كار در اوقات فراغت است. 
من به پسر درسخونم  افتخار مي كنم

ميرم يه نگاهي به 
كتابم بندازم 

كارم تموم شد خواستم 
سؤاالت امتحان را با كتاب 
مقايسه كنم و ببينم  چند 

تاازسؤال ها را غلط نوشتم. 
ظاهراً دوباره بايد امسال همين 

كتاب  را بخونم

چرا زود
 برگشتي؟


