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وي ژه كودك ونوجوان

داستان تصويري :   عذر خواهي

در جست  وجوي  ميو ميوي   درس ادبيات در كالس دبير ادبيات آقاي يعقوبي براي معرفي 
درس جديد ابتدا توضيحاتي در باره اهميت متون 
كتاب ارزشمند گلستان سعدي در تاريخ ادبيات 
اي��ران داد و بعد از بابك رحمتي خواس��ت تا اول 
از روي متن درس كت��اب كه يكي از حكايت هاي  
گلستان است بخواند تا نكات ادبي درس را تشريح 
كند. بابك ش��روع به خواندن كرد: »يكي گربه در 

خانه زال بود/كه برگشته ايام و بدحال بود«
آقاي يعقوبي گفت: »زال يعني سپيد موي. سعدي 
مي گويد گربه اي در خانه پيرزني زندگي مي كرد. 
اين گربه بدبخت، بيچاره و بيم��ار بود.« رحمتي 

ادامه داد:
دوان ش��د به مهمانس��راي امير/غالمان سلطان 

زدندش به تير.
 معلم ادامه داد:»گربه ب��ه مهمانخانه امير دويد و 
نوكران و خدمتكاران پادشاه گربه را با تير زدند.« 
بعد آقاي يعقوبي دوباره ساكت شد تا رحمتي ادامه 

شعر را بخواند. 
چكان خونش از استخوان مي دويد/همي گفت و از 

هول جان مي دويد... 
معلم توضي��ح داد: »در حالي ك��ه از ترس جانش 
مي دويد و از بدن گربه خون مي ريخت... « ناگهان 
صداي ميوميويي در فض��اي كالس پيچيد. آقاي 
يعقوبي لحظه اي همه دانش آم��وزان كالس را از 
نظر گذراند و گفت: »به جاي مزه پراني حواستون به 
درس باشه« و به رحمتي اشاره كرد تا ادامه دهد. 

بابك خواند:
اگر جستم از دست اين تير زن/ من و موش و ويرانه 

پيرزن
يعقوبي توضيح داد:

»گربه همانطور كه فرار مي كرد با خود فكر مي كرد 
اگر بتوانم از دست اين تيرانداز رهايي پيدا كنم، به 
موش و خرابه پيرزن قناعت مي كنم.« در همين 
لحظه دوباره صداي ميوميويي در كالس بلند شد. 
بچه هاي كالس متعجب به همديگر نگاه كردند و 
عده اي هم از اين شوخي آهسته  خنديدند. آقاي 
يعقوبي كه عصباني به نظر مي رسيد گفت:»مثه 
اينكه كسي كالس درس رو به بازي گرفته.« بعد 
عينكش را برداشت و از جايش بلند شد و نگاهي به 
همه بچه هاي كالس انداخت و گفت:»كار كي بود 
خودش بگه.«و ساكت شد و منتظر ماند تا كسي 
خودش را معرفي كند. مدتي گذشت و موقعي كه 

كسي داوطلب معرفي خودش نشد به پشت ميزش 
برگش��ت و ادامه داد:»البد پش��يمون شده. منم 
اين دفعه ناديده ميگيرم. اميدوارم كسي كه اين كار 
رو كرده فهميده باشه كه كالس درس جاي شوخي 
و مسخره بازي نيست.« بابك كه منتظر اجازه معلم 

بود با اشاره سر آقاي يعقوبي ادامه داد: 
نيرزد عسل جان من زخم نيش / قناعت نكوتر به 

دوشاب خويش
 معلم توضي��ح داد: »گربه با خودش گفت عس��ل 
خوردن ارزش زخم خوردن از نيش )زنبور( را ندارد. 
بهتر است كه قناعت كنم...« و ناگهان دوباره صداي 
ميوميو و در ادامه آن شليك خنده دانش آموزان بلند 
شد. آقاي يعقوبي محكم مشتش را بر ميز كوبيد و 
گفت:»مثل اينكه حرف حساب سرتون نميشه. حاال 
يا همه رو تنبيه ميكن��م يا خودش ميگه منظورش 
از به هم زدن نظم كالس چيه؟« بعد خط كش بلند 
چوبي را از روي ميز برداش��ت و به قصد پيدا كردن 
كسي كه صداي گربه در مي آورد قدم زنان به سوي 
انتهاي كالس رفت. ناگهان دوباره صداي ميوميو از 
طرف جايي كه حميد نشس��ته بود بلند شد. آقاي 
يعقوبي به ط��رف حميد رفت و دس��تانش را روي 

نيمكت گذاش��ت.همانطور كه نيم خيز به چشمان 
حميد خيره شده بود پرسيد: »اين مسخره بازي ها 
چيه كه در مياري؟ مگ��ه دلت ميخواد پرونده ت رو 
بزنم زير بغلت و از مدرس��ه اخراجت كنم؟« حميد 
كه رنگ و رويش پري��ده بود با لكن��ت زبان گفت 
وجداناً كار من نبود. دوباره صداي ميوميو از داخل 
كوله پشتي حميد بلند شد. معلم گفت: »خب پس 
معما حل شد. راست ميگي صدا از تو نيست تو كه 
گربه نيستي. از داخل كيفته. بچه گربه آوردي سر 

كالس؟«
 حميد قسم خورد نه به جون مادرم بچه گربه كجا 
بوده؟ آقاي يعقوبي از حميد خواس��ت اگر راست 
مي گويد در كيفش را باز كند، اما حميد همانطور 
التماس مي كرد كه بچه گربه اي در كار نيس��ت. 
دوباره صداي ميوميو بلند شد و آقاي يعقوبي كه 
به شدت عصباني بود حميد را تهديد كرد اگر در 
كيفش را باز نكند او را به دلي��ل به هم زدن نظم 
كالس از مدرسه اخراج كند. حميد از ترس اخراج 
از مدرس��ه زيپ كيفش را باز كرد و هرچه داخل 
كوله پش��تي اش ب��ود  را بي��رون آورد و روي ميز 

گذاشت اما گربه اي در كار نبود.

 

يعقوب��ي كه به ش��دت متعجب ش��ده ب��ود نگاه 
مشكوكي به وس��ايل انداخت و بي توجه به قسم 
خوردن هاي حميد دنبال گربه  گش��ت و نگاهي 
به اطراف انداخت ش��ايد بچه گرب��ه جايي پنهان 
شده كه دوباره صداي ميوميو بلند شد و يعقوبي 
با سرعت به سمت صدا برگشت و معلوم شد صدا 
از تلفن همراه حميد كه الب��ه الي كتاب بود بلند 

مي شود. 
آقاي يعقوبي تلفن را برداشت و گفت:»پس صداي 
گربه مال اين بوده. اوالً چرا خالف مقرارت مدرسه 
عمل كردي و تلفن آوردي تو كالس؟ دوماً ميون 
اين همه موزيك مجب��ور بودي ب��راي زنگ پيام 
تلفنت صداي بچه گربه بذاري؟« حميد تند تند 
قس��م مي خورد كه قصد اذيت و شوخي نداشته 
و صداي زنگ تلفنش را يكي از دوس��تانش براي 

تفريح روي موبايلش نصب كرده است. 
آن روز به خاطر اين موضوع، درس گربه گلستان 
سعدي ناتمام ماند چون آقاي يعقوبي مجبور شد 
تا آخر كالس از مشكالت استفاده نادرست از اين 

وسيله ارتباطي توضيحات مفصلي بدهد. 

نيشخند

نكات مهم هنگام استفاده از اينترنت
 و رسانه هاي اجتماعي

درست است كه اينترنت و شبكه هاي مجازي چيز خيلي 
خوبي هس��تند و كمك مي كنند تا در م��ورد درس هاي 
مدرس��ه اطالعات علمي مفيدي به دس��ت آيد يا امكان 
ارتباط با دوستان و آشنايان را به راحتي امكان پذير مي كند 
يا در مواردي موجب سرگرمي و تفريح مي شود اما بعضي 
افراد و برخي موقعيت هايي كه در اينترنت و فضاي مجازي 
هست مي تواند خطرناك باشد، پس الزم است چند مرحله 

را براي ايمن كردن خود در اين محيط ها انجام دهيد: 

 مهم ترين مسئله اي كه بايد بدانيد اين است كه هيچ چيزي 
در محيط  اينترنت و ش��بكه هاي مجازي كاماًل شخصي 
باقي نمي ماند. پس هرگز چيزي كه نمي خواهيد كس��ي 
مطلع شود را به صورت آنالين به اشتراك نگذاريد.  ارسال 
اطالعات ،عكس  و ويدئوها ي شخصي شما خيلي راحت 
است اما تقريباً پس گرفتن عكس ها و اطالعات غيرممكن 

و محال است. 

 اگر در محيط چت يا ايميل با كسي حرف مي زنيد كه او را 
نمي شناسيد )حتي اگه يك بچه باشد( بايد به والدينتان 
اطالع دهيد و هرگز با كس��ي كه در اينترنت آشنا شديد 

بدون اجازه والدينتان قرار مالقات نگذاريد. 

  يادتان باشد كه خيلي از موضوعات به ظاهر زيبا، شيك 
و جالب هس��تند ول��ي در باط��ن نامناس��ب، اغواكننده 
وفريبنده اند و در فضاي مج��ازي بين نوجوانان و كودكان 
رد و بدل مي شوند كه الزم است حتماً جانب احتياط را در 
نظر بگيريد. مثاًل شركت در قرعه كشي هاي كهكشاني آخر 

و عاقبتي جز كالهبرداري سودجويان ندارد. 

 پياده رو خيابان جاي امني براي رها كردن 
ساك و كيف شما نيست 

بازنويسي حكايتي از كليله و دمنه

تلنُگ��ر

 با كسي كه نقاب بر چهره دارد عكس يادگاري 
نگيريد

 گاوصندوق هاي اينترنتي مال شما نيست 

تع��دادي ميم��ون در كوهس��تاني 
زندگي مي كردند. با غروب خورشيد، 
تاريكي همه جا را ف��را گرفت. كم كم 
باد هاي سرد زمس��تان وزيدن گرفت 
و ميمون ها كه بسيار سردشان شده 
بود به دنبال جايي و چيزي براي گرم 
كردن خود بودند كه چشمش��ان به 
چند مگس شب تاب افتاد. ميمون ها 
كه تا آن زمان اين حش��رات را نديده 
بودند گمان مي كردند آنها ذغال هاي 
نيم سوخته اي هستند. فوراً چوب هايي 
آوردند و روي آن حشره هاي درخشان 
گذاشتند و با فوت كردن آنها به خيال 
خودشان مي خواستند تا آتش ذغال 
را برافروخته كنند. پرنده اي كه روي 
شاخه درختي نشسته و نظاره گر كار 
ميمون ها بود از همانجا حقيقت ماجرا 
را به آنها گفت و سعي كرد ميمون ها را 
از اين كار بيهوده باز دارد اما ميمون ها 

كه به خاطر احساس سرماي زياد و نياز به گرما حاضر 
به پذيرش واقعيت نبودند توجه��ي به حرف پرنده 
نكردند و همچنان به اميد روش��ن ك��ردن آتش به 
مگس هاي شب تاب فوت مي كردند. در همان وقت 
رهگذري كه از آنجا عبور مي كرد متوجه ماجرا شد 
و رو ب��ه پرنده كرد و گفت: بي خ��ود زحمت نكش و 
خودت را خسته نكن اينها به حرف تو گوش نخواهند 
داد و عاقبت از بي توجهي آنها دلگير مي شوي. چون 
اين تالش تو براي آگاهي اين نادانان مانند اين است 
كه كسي براي آزمايش تيزي شمشير ضربه بر سنگ 
بزند يا براي جلو گيري از س��رقت، كيسه شكر را زير 
آب پنهان كند. پرنده كه مانن��د ميمون ها خود نيز 
نصيحت ش��نو نبود به تذكر رهگذر اهميت نداد، از 
شاخه درخت پايين آمد و به نزديك ميمون ها رفت تا 
تفاوت  مگس شب تاب با ذغال را براي آنها مشخص 
كن��د. ميمون ها كه در اثر س��عي بيهوده خس��ته و 
عصباني شده بودند ناگهان پرنده را گرفتند و سر از 

تنش جدا كردند. 
يََراع =   مگس شب تاب)لغت نامه دهخدا( 

آورده اند ك��ه جماعتي از بوزنگان در كوهي بودند. چون ش��اه 
س��يارگان بافق مغربي خراميد و جمال جهان آراي را بنقاب 
ظالم بپوشانيد سپاه زنگ بغيبت او بر لشكر روم چيره گشت و 
شبي چون كار عاصي روز محشر درآمد. باد شمال عنان گشاده 
و ركاب گران كرده ب��ر بوزنگان ش��بيخون آورد. بيچارگان از 
سرما رنجور شدند. پناهي مي جستند، ناگاه يراعه اي ديدند در 
طرفي اگنده، گمان بردند كه آتش است، هيزم برآن نهادند و 

مي دميدند. 
برابر ايش��ان مرغي بود بر درخت بانگ مي ك��رد كه آن آتش 
نيست. البته بدو التفات نمي نمودند. در اين ميان مردي آنجا 
رسيد، مرغ را گفت: رنج مبر كه بگفتار تو يار نباشند و تو رنجور 
گردي و در تو تقديم و تهذيب چنين كس��ان س��عي پيوستن 
همچنانست كه كسي شمشير بر س��نگ آزمايد و شكر در زير 
آب پنهان كند. مرغ سخن وي نش��نود و از درخت فرود آمد تا 
بوزنگان را حديث يراعه بهتر معلوم كند، بگرفتند و سرش جدا 

كردند)كليله و دمنه نصراهلل منشي باب االسد و الثور(.

نصيحت  به گـوش نـادان چه سود

روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين كشتكار
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*پزشك ودامپزشك
 مردی نزد پزشكی رفت و از درد شكم فرياد زد.

 پزشك گفت: چه خورده ای؟
بيمارگفت: سه مرغ بريان .

 پزشك گفت  :نزد دامپزشك برو؟ زيرا او حيوانات را 
معالجه می كند و من آدميان را .

*طالع نحس
پيشگويي را بر دار كردند. شخصی در آنجا از او پرسيد 

كه اين تقدير هم در طالع خود ديده بودی؟
 گفت:  ي��ك بلندی می دي��دم، اما نمی دانس��تم كه 

اينجاست.
*دهان بد بو

جاهلی به اعتراض از حكيمی پرس��يد : چرا دهان تو 
بوی بد می دهد ؟

حكيم گفت:   از بس كه عيب های تو را در سينه نگه 
داشته ام، به نفسم سرايت كرده است. 

قشنگ و خوانا بنويس 
ببينم چي ميخواي بگي

پدر يه درخواستي دارم 
اما خجالت ميكشم بگم

نوشتي كه پدر جان اگه كسي 
حواسش نباشه و پا روي  وسيله 

من  نداره  و بشكنه
                                          بايد چكار  كنم؟

خب روي كاغذ
 برام بنويس

خب  تو بايد اون  شخص رو
       ببخشي  چون اون كه

        عمدا  اين كار رو نكرده  

جدي چه خوب!  پس ح��اال يه چيز 
ديگه بنويسم؟

پس شما هم ببخشيد
 چون من حواسم نبود 
موبايلتون رولگد كردم   بنويس


