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ُدمدب��ی کارت
����و��ن �نام خانوادگی: ���� شماره ی کارمندی:���نام:

����� نام پدر:
��ِ��َ ����ل����نرویص�رتنام مادر: توانایی اصلی:

�����ن����ا����،��ر���اند��� ا����ی�����،نشانی: ،����������
��ِ�آ���ل����

سه ماهم بیشتر ن�ود. مامانم لم داده �ود توی یه جعبه  کفِش خالی. من هم هم�ن طوری 
چشم بسته و ملوس و لوس و مامانی، کت واک رفتم سمتش که ش�ر بخورم. هم�ن که نزدیک 
شکمش شدم، با پاش ُهلم داد عقب و فیش کرد. با خودم گفتم: «چی شد؟ مامان که تا 

امروز فقط لیسم می زد؟ مگه من چه کار بدی کردم؟ فقط می خواستم ش�ر بخورم.»
مامانم اخم هاش رو کرد توی هم، س��ل هاش رو تاب داد و گفت: «از امروز از ش�ر خ�ری 

نیست. خودت �رو یه چ�زی پیدا کن بلم�ون!»
گفتم: «ولی مامان، من هنوز سه ماهم بیشتر نیست!»

مامانم شکمش رو با ز�ونش لیس زد و گفت: «هم�ن االن وقتشه. یا االن یا ه�چ وقت! تو 
از امروز آزادی که هر جوری دوست داری زندگی کنی.»

آزاد!
اول�ن بار �ود که ا�ن کلمه رو می ش�یدم. گفتم: «آزاد یعنی چی؟»

مامانم پشت گوش هاش رو با پا خاروند و گفت: «آزاد یعنی اینکه هر کاری عشقت کشید، 
د�روقت  تا  شب  بگردی،  آشغال ها  توی سطل  بچرخی،  توی کوچه  �ری  می کنی! می تونی 
توی سطل آشغاِل خودت با گوله ی کاموات بازی کنی، تا لنِگ ظهر بخوا��، پنجول بازی کنی، 
مگس  بدی،  لم  آفتاب  توی  شکار کنی،  باال، گنجشک  �ری  درخت ها  از  خنجول بازی کنی، 
بخوری، �رای خودت دوست پیدا کنی، شب ها ماه رو تماشا کنی، و هر کار دیگه ای که دلت 

سالم به همه ی رفقای ُدم �ریده ی 
خودم!

ب�ی�ید ُدم کی اینجاست؟
خیا�ونی!  گربه های  همه ی  آفــروِد 

دنیا!  پشمالوهای  هــمــه ی  شـــاِخ 
ُدم د��ر مجله ی هوپا!

قوطی خان کنسرویان!
�زن �ریم!



می خواد انجام بدی! به ه�چ  گربه و موش و آدم و سگ و 
�رنده ای هم نباید �رای کارهات توض�ح بدی!»

دلم  هر کاری  آزاد!  آزاِد  �ــودم.  آزاد  �ود.  تأث�رگذار  خیلی 
می خواست، می تونستم انجام بدم. ولی ا�ن آزادی �رای من 
�ود! آزادی ش�یه یه سگ ژرمن ش�رد �ود که با  از ترس  �ر 
دندون های ت�زش می خواست من رو گاز بگ�ره. وحش�ناک 
رو  دمم  قوطی کنسرویان  مِن  باشی،  شما  که  آدمی  �ود. 
گذاشتم روی کولم و از پیش مامانم رفتم. اولش تاتی تاتی 
نمی دونستم چی کار کنم.  راه می رفتم. اصالً  و �واش �واش 
همه چی �ر از ترس های خیلی گنده �ود؛ ماش�ن های گنده، 
یه  �رای  از گربه که  �ر  بدجنس، سطل آشغال های  آدم های 
تیکه هم�رگر چشم و چال همدیگه رو درمی آوردن... ولی 
من با ترس هام چشم توچشم شده �ودم. یا باید می مردم، یا 
زندگی آزادانه رو انتخاب می کردم. �واش �واش دستم اومد 
چی کار کنم. بعدش دیدم چقدر کیف می ده آزادی! چقدر 
قشنگه که دوست هات رو دعوت کنی سطل آشغالت با هم 
آواز بخونید و قایم موشک بازی کنید، چقدر قشنگه خودت 
یاد  بخوری،  و غذاهای خوش مزه   شکار کنی  تنها�� موش 

از دست سگ ها فرار  بگ�ری چه جوری 
می خوای  کــه  کنی  انتخاب  و  کنی، 
کوچولوی  رفقای  آره  بشی!  چی کاره 

خودم! من هم انتخاب کردم نویسنده 
رو  ا�ــن  نویسنده!  یــه گــربــه ی  بشم. 
مد�ون همون یه جمله ی مامانمم... 
می خوای  جــوری  هر  که  آزادی  «تــو 

زندگی کنی!»

من ه�چ شکی ندارم که آزادی یکی از �� نظ�رتر�ن چ�زهای 
ه�چ وقت  دیگه  بچشی،  رو  طعمش  وقتی  دنیاست.  ا�ن 
ولش نمی کنی. از طعم هم�رگر تنوری و ��رونی و ماهی کبا�� 
و کوبیده هم خوش مزه تره. پس تو هم همون چ�زها�� رو 
که دوست داری، انتخاب کن، بچه جون! اگه دلت می خواد 
�رو.  رو  راه  همون  مکانیک،  یا  آهنگ ساز  یا  بشی  نقاش 
آزادی ت رو با هیچی تاخت نزن! با هیچی! اگه هم یه وقت 
عکاسی  ا�ن که  یا  بنویسی،  داستان  یا  شعر  خواست  دلت 

کنی، آزاد آزاد باش! دنیای هنر جای چشیدن آزادیه.
بله رفقای کوچولوی دوگوِش �� ُدم خودم! تم ا�ن شماره ی 
مجله آزادیه. من ازتون می خوام توی دنیای هنر و ادبیات 
ش�یه  و  کنید  انتخاب  رو  آزادی  زندگی،  و  نویسندگی  و 
خوِد خودتون بشید. به قول سهراب س�هری، ش�یه تنها�ِ� 

خودتون بشید، نه ه�چ کس دیگه! 
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پ�و��ه��

خ�ابک�ر������

مشخصات:
نام: تاکا

لقب: اِسکار۱ (به خاطر زخم روی چشم)

گونه: ش�ر

جنس�ت: مرد

فعالیت های مجرمانه:  اقدام به خوردن موشی به نام نو��، اقدام به خوردن 

زازو مشاور سلطنتی سرزم�ن های �راید۲، هم دستی با کفتارها �رای کشتن سیمبا 

و ناال، �رت کردن �رادرش موفاسا از صخره و کشتن او، دستور قتل سیمبا به 

کفتارها، تصاحب پادشاهی و ظلم و ستم به ش�رها، زندانی کردن زازو در قفس 

و مج�ورکردن او به آوازخواندن، اجازه ی شکار نامحدود به کفتارها و هدردادن 

منا�ع سرزم�ن های �راید، متهم کردن سیمبا به قتل پدرش در حضور جمع 

زادگاه: سرزم�ن های �راید

زخم  س�ز،  بلند مشکی، چشمان  یال  الغر،  ظاهری:  و�ژگی های 

روی چشم

و�ژگی های شخص�تی: باهوش، فریب کار، خودشیفته، 

کینه جو

هم دست ها: کفتارها

شدن  تبعید  قتل،  به  اعتراف  عاقبت: 

و  صخره  از  افتادن  سیمبا،  توسط 

کشته شدن توسط کفتارها

وضعیت �رونده: مختومه

نویسنده: م. دریا



خ�ص����دا�ت�ن:�
ش�ری به نام موفاسا که پادشاه سرزم�ن های �راید �ود، صاحب پسری می شود که اسمش 

را می گذارند سیمبا. �رادر کوچک تر موفاسا، اسکار، که امیدوار �وده بعد از �رادرش پادشاه 

شود، از به دنیا آمدن سیمبا ناراحت می شود و تالش می کند سیمبا را بکشد، ولی موفق 

موفاسا  �ودِن  با  می شود  متوجه  اسکار که  می دهد.  نجات  را  سیمبا  موفاسا  نمی شود. 

نمی تواند از شر سیمبا خالص شود، موفاسا را می کشد و تقص�ر را به گردن سیمبا می اندازد. 

سیمبا از ترس فرار می کند و اسکار پادشاه سرزم�ن های �راید می شود، ولی با اش�باهاتش 

با اسکار مخالف  ا�ن سرزم�ن  می شود. ناال دوست دوران بچگی سیمبا که  باعث نا�ودی 

�وده، سیمبا را پیدا می کند و به سرزم�ن های �راید �رمی گرداند. 

اسکار باز سعی می کند سیمبا را هم مانند پدرش بکشد، ولی ا�ن  بار خودش از صخره �رت 

او را می کشند. به ا�ن ترت�ب، سیمبا به پادشاهی سرزم�ن های  می شود پا��ن و کفتارها 
�راید می رسد. 

پی نوشت

معنی  به  انگلیسی  ز�ان  در  اسکار   .۱

جای زخم است.

با  غــرور،  یعنی  انگلیسی  به  پراید   .۲

ماشین پراید اشت�اه گرفته نشود!
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دایناسوری  تار�خ  مطالعه ی  به  جیگی  که  �ود  وقتی  چند 
عالقه مند شده  �ود. در جست وجوهای ای�ترنتی اش، به سایت 
اسکلت   و  از فس�ل  موزه ای! �ر  �ود، چه  موزه  رسیده  یک 
رفتن به موزه قلقلکش  فکر  دایناسورهای مختلف. آن قدر 
 داد تا آخر از جا �رید و کوله ی سفرش را انداخت پشتش. 

پیش به سوی کانادا!

نویسنده: لیال جوشقانی

�
تصویرگر: ویدا کري

مگر یک دایناسور متمدن از زندگی چه می خواهد؟ 

جز ا�ن که دور دنیا بچرخد، دوستان جدیدش را بخورد، 

بناهای تاریخی را گاز بگ�رد، و به همه ی غذاهای جهان 

حمله کند!

دوست داری با یک جیگانوتوسورِس خوش ت�پ 

دور دنیا را بگردی؟

می توانی مثل دوستانش «جیگی» صدایش کنی.



جاذبه های  از  فهرستی  جیگی 
گردشگری کانادا نوشت تا در ا�ن 
را  دیگر  دیدنی  مکان  چند  سفر 
بلندباالیش  فهرست  ب�یند.  هم 
نــیــاگــارا  ــشــار  آب از  دســت کــمــی 
جیگی فقط شش  پس  نداشت. 

مکان را انتخاب کرد.

��پِول ص��ه�ی و ف�ن�ی خ��� م�ن��ال ��

ن���را آب��ر �� و����ر ب��ر

چ�چ�� ق�� خ�س�ی

��ارج���ه و ����رن� رودخ�ن�ی

ِ�ِ�ک �� را� ��ه�ی

ل ���� ����� م�زهی

از  جیگی  کانادا��  ماجراجو�� 
خل�ج فاندی شروع شد،  ساحل 
شگفت انگ�زتر�ن  ــا  ب ســاحــلــی 
یک  دنیا! جیگی همراه  جزرومد 
راهنما سوار قا�ق شد، و البه الی 
صخره های نارنجی رنگی که از آب 
چرخیدند.  �ــودنــد،  زده   �ــ�ــرون 
بعضی از صخره ها با درخت ها و 
گیاهان رویشان ش�یه گلدان های 
�زرگی �ودند که با ن�رو�� جادو�� 
روی آب �� حرکت ایستاده �ودند.

باورکردنی  همان جا.  به  �رگشت  جیگی  بعد،  ساعت  شش 
ن�ود. آب پا��ن رفته �ود و صخره های کج وکوله ی هوپ ِول 
غول پیکر شده  �ودند! جیگی پا�رهنه دوید کف اقیانوس و 
�رای خرچنگ های ِهرمیت دست تکان  داد. از ��ن  تونل ها�� 
که ن�روی آب در ��ن صخره ها درست کرده �ود، رد شد و 
از صخره ی ف�ل عکس گرفت. بعد به ایستگاه شست وشو 

رفت تا پاهای ِگلی اش را بشوید و به شهر ِکبِک �رود. 

جایی که هست�م، عمق آب 
پانزده متره، یعنی اندازه ی یه ساختمون 

پ�ج طبقه. اما شش ساعت دیگه � تون�د 
کف همین جا قدم بزن�د! این ب�شترين 

اختالف ب�ن جزرومد در دن�است.
۱۵ متر؟!

فشارم افتاد!
خوراکی نداری؟
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به  �ود،   قدیمی   چ�زهای  عاشق  جیگی که 
شهر کبک رفت. کبِک قدیم �ر از ساختمان ها 
در  جیگی  �ــود.  ساله   ۴۰۰ تاریخی  آثــار  و 
کــوچــه پــس کــوچــه هــای ســنــگ فــرش شــده ی 
فیلم های  مثل  همه چ�ز  زد.  قدم  باریکش 
هتل  مخصوصاً  �ود،  پیش  سال   ۵۰-۶۰
�رج های  با  هجده طبقه  فرونِ�ناِک  َشتو 
سقف های  به هم چس�یده،  ــره ای  دا�ـ

ش�روانی س�ز و یک عالم پنجره. 

دلم � خواد ای�جا یه فیلم 
 سی�مایی بسازم.

آقای دای�اسور! قبًال یکی این کار رو کرده. 
لفرد هیچکاک۱ هفتاد سال پ�ش  آقای آ

آخرين صحنه ی فیلم »اعتراف � کنم« رو 
تو این هتل فیلم برداری کرده.

رودخانه گردی با قا�ق کروز �هتر�ن گزینه �رای خستگی درکردن �ود. روی آب های رودخانه ی 
س�ت الرِنس از میان هزار جز�ره ع�ور می کردند. �رای جیگی خیلی جالب �ود که یک سمتش 
را نگاه می کرد و کشور کانادا را می دید و سمت دیگرش کشور آمریکا �ود. هزارجز�ره �ر از 
جز�ره های کوچک و �زرگ �ود. بعضی هایشان چند خانه یا قصر روی خود داش�ند و بعضی 

 دیگر آن قدر کوچک  �ودند که فقط دو سه 
 تا درخت یا یک کلبه ی کوچک رویشان 

جا می شد. 

 من باور ن� کنم. واقعًا هزار 
تا جزيره تو این رودخونه 

نه! دقیقًا ۱۸۶۴ تا جزيره ن.هست؟



آبشار  �ــود:  آبشارها  سل�ریتِی  نوبت  حاال 
نیاگارا. جیگی یک تور قا�ق رزرو کرده �ود 
نیاگارای  ممکن،  نقطه ی  نزدیک تر�ن  از  تا 

کند.  مالقات  را  مشهور  ده هزارساله ی 
ق�ل از سوارشدن به قا�ق، باید پانچوی 
پالس�یکی می �وشیدند. فکر خو�� �ود، 

نیاگارا آب بازی دوست داشت  چون 
آب  ســروکــلــه شــان  بــه  حسا��  و 
یک طرفه   بازی  ا�ن  البته  پاشید. 
به یک  پاشیدن  است، چون آب 

آبشار خیلی با عقل جور درنمی آید. 
اما جیگی...

قلعه ی  شد که  رد  جــز�ــره ای  از کنار  قا�ق 
قلعه ی  �ود.  آن  روی  شش طبقه ای  سنگی 
�ولت داستان عاشقانه  و غم انگ�زی داشت. 
�زرگی که عاشق  میل�ونر  جورج سی �ولت، 
تصمیم   ۱۹۰۰ سال  در  �ــود،  همسرش 
گرفته �ود قلعه ای �زرگ و زیبا در یک 
همسرش  �ــرای  اختصاصی  جز�ره ی 
از پایان  ق�ل  ماه  بسازد، اما فقط چند 
�ولِت  آقای  رفت.  دنیا  از  �ولت  خانم  قلعه،  کار 
و  رفت  متوقف کرد،  را  ساخت وساز  دل شکسته 

دیگر به جز�ره �رنگشت.

 ای�جا نگه داريد! من � خوام برم تو 
این قلعه. شب�ه چند تا بست�ی قیفِی  

سروته شده ست.

ن� شه، اون جا آمريکاست! شما 
ویزای کانادا رو داريد و فقط � تون�د 

وارد جزيره های کانادایی بشید!

ن�اگارا! وقتی خیست 
کردم، حالت جا � آد!

نیست! سه  نمی دانست که آبشار نیاگارا یک آبشار  تا آن وقت  جیگی 
تاست: آبشار نقاب عروس، آبشار آمریکا�� و آبشار نعل اسب.  ا�ن 
سه آبشار را دو جز�ره ی گوت (�ز) و لونا (ماه) از هم جدا کرده اند. آبشار 
نعل اسب از آن دو تای دیگر �زرگ تر و تماشا�� تر است و همان 
ا�ن  نیاگارا می شناسند.  اسم  به  مردم  بیشتر  است که  آبشاری 
آبشار با قدرتی باورنکردنی در هر دقیقه شصت ُتن خاک و نمک 
کف رودخانه را با هم مخلوط می کند و به آب رنگ س�ز زیبا�� می دهد.
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با  از ا�ن نمایشگاه به آن نمایشگاه می دوید. در نمایشگاه آل�رتا کرتاسه  جیگی هیجان زده 
خانواده ی چهارنفره ی دایناسورهای آل�رتوسورس دیدار کرد که از یک رودخانه ی خشک رد 

می شدند. آن ها ۶۹ میل�ون سال پیش روی زم�ن زندگی می کردند!
تی رکس  ت�رانوسورس یا  اسکلت های جناب  رسید.  دایناسورها  تاالر  به  باالخره  از آن  بعد 
معروف و دو دایناسور دیگر وسط تاالر آن قدر ا�هت 

داش�ند که جیگی سرجایش میخکوب شد.

ترک  را  �� نظ�ر  نیگارای  مات وم�هوت،  جیگی 
ثانیه شماری  �رایش  �رود که  جا��  به  تا  کرد 
می کرد: موزه ی سلطنتی تا�رل. اصًال به اسمش 
دایناسورها  مخصوص  ــوزه ی  م که  نمی آید 
جوزف  اسم  به  موزه  ا�ن  هست!  اما  باشد، 
تا�رل نام گذاری شده، زم�ن شناسی که خیلی 

دره ی  در  را  موزه  ا�ن  فس�ل  اول�ن  اتفاقی 
گوزن سرخ پیدا کرد. نفس جیگی بند 

آمد وقتی تعداد فس�ل های موزه را 
روی تابلوی اطالعات خواند. 

باورکردنی ن�ست! ۱۶۰هزار 
تا فسیل توی این موزه 

نگه داری � شه!
اوه چه بد! فقط ۸۰۰تای 

اون ها رو به نمایش  � ذارن!

فامیل های نازن�نم!

غم آخرتون 

باشه!



بعد از دیدن صدها اسکلت و فس�ل ماق�ل تاریخی، روحیه ی دایناسوری جیگی نیاز داشت 
ح�وانات زنده را مالقات کند. چی جذاب تر از خرس های قط��؟ پس رفت به سمت شهر 

چرچ�ل، پایتخت خرس های قط�� جهان. 
�رای دیدن خرس ها، همه باید سوار ماش�ن های مخصوصی به اسم «تاندراباگی» می شدند که 

می کرد.  حرکت  به راحتی  �رف  روی 
تاندراباگی، جیگی و چهل گردشگر 
دیگر را تا محل زندگی خرس های 
خرس ها  �ـــرد.  پشمالو  سفید 
بیدار  تابستانی  خــواب  از  تــازه 
ساحل  در  آرام  و  �ودند  شده  
خل�ج هادسون قدم می زدند. 
آن ها منتظر �ودند تا �خ زدن 

جشن  را  خل�ج  ــای  ــ آب ه
بگ�رند. خرس ها و بچه های 
زیبا  �� نهایت  بانمکشان 
�ودند. دوست داش�نی  و 

فیلم های  ب�شتر  که  میالدی)   ۱۹۸۰  -  ۱۸۹۹) بريتان�ایی-آمريکایی  مشهور  کارگردان  هیچکاک  لفرد  آ  .۱
معمایی و دلهره آور ساخته است.

پی نوشت

فقط همین دو تا ماهی رو 
شکار کرده ای امروز؟

ِا... ب�خشید... راستش تا حاال 
جیگی یه دای�اسور مهمونم ن�وده! ــی  ول �ـــود،  سخت 

ــزه ی  م ــحــان کــردن  امــت از 
صرف نظر  قط��  �خ های 
پیشنهاد  به جایش  و  کــرد 
�رای  را  قط��  روبــاه  یک 
آخر�ن  ا�ن  پذ�رفت.  ناهار 
جیگی  کانادا��  خــاطــره ی 

�ود. 

 ای�جا همه چی شب�ه بست�ی 
یخیه! � شه یه لیس 

دای�اسوری از خونه تون بزنم؟
نه رفیق! زمین داره گرم 

� شه و یخ های قطبی هر 

سال کمتر � شن. یه لیس 
هم یه لیسه! 
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نویسنده: جیران جاللی

«�روِمته، به خاطر بسپار که پس از ا�ن نه آوا�� به گوَشت می رسد، نه کسی را خواهی 
دید. شراره های آفتاب �وس�ت را می سوزاند و ساعت به ساعت �ر عذابت افزون می گردد. 

ه�چ کس نمی تواند رهایت کند و ا�ن جزای ِمهری ا ست که �ر تبار آدمیان داشتی...»

تصویری از پرومته،
از کتاب هیروگلیف  ها

نوشته ی یی یريو 
والريانو، ۱۵۸۶ میالدی



پرومته که بود؟
او  و قدرتمند   است.  نام�را  ا�زدان  از  یکی  «�رومتئوس»  یا  در اسطوره های �ونانی «�رومته» 
مهربانی و  الماس های  از  قلبش کوهی   پیشگو�� می کند و در  را  آتش است، آینده  خدای 

سخاوتمندی دارد.
تا  انتخاب کرد  را  �رومتئوس  زم�ن،  و  آسمان  فرمانروای  و  خدایان  پادشاه  «زئوس»  روزی 
�رای  را  آتش  زئوس  آتش!  فراهم کند، جز  �رایشان  را  همه چ�ز  انسان ها،  آفرینش  هنگام 

انسان ها ممنوع کرد.
�رومته که مورد اعتماد زئوس �ود، ا�ن کار را بدون ه�چ کم وکاستی انجام داد. اما وقتی دید 
او  ناگهان دلش به  رحم آمد!  خدایان در آسایش زندگی می کنند و انسان ها در سختی اند، 
به خاطر قلب مهربان و عشقی که به انسان ها داشت، نتوانست ناراحتی و رنج آن ها را ب�یند، 

�رای هم�ن تصمیم گرفت که آتش را هم به انسان هدیه کند.

بخشی از مجسمه ی 
پرومته، 

اثر ادوارد مولر،
 ۱۸۶۸ میالدی
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پرومتئوس، 
اثر پ�تر پاول روب�س، 

۱۶۳۶ میالدی

پرومته چه کار کرد؟
�رومته نقشه ای کشید! روزی که «هل�وس» خدای آفتاب، ارابه ی درخشان خورشید را به سمت 
مغرب می کشید، �رومته کنار دروازه ی مغرب پنهان شد و هم�ن که خدای آفتاب خواست از 
آن بگذرد، یک ساقه ی رازیانه را به چرخ های زر�ن ارابه زد و ساقه آتش گرفت! آتش را ز�ر 
شنلش پنهان کرد، به سمت دره ی عمیقی دوید و کوهی از چوب را که قبًال آماده کرده �ود، به 
آتش کشید! ا�ن اول�ن آتشکده ای �ود که �رای آدمیان در زم�ن ساخته شد و چه گرمابخش، 

�رنور و زیبا �ود.
انتظارش  در  تلخی  داشت و می دانست که چه مجازات  را  آینده  پیشگو��  �رومته قدرت 
است، اما دزدیدن آتش به دور از چشم زئوس را انتخاب کرد تا انسان ها را از سختی نجات 

دهد. کسی چه می داند، شاید اصطالح «عشق آتش�ن» همان عشق �رومته باشد!



پرومته در زنجیر، 
اثر آگوستو مارين، ۱۹۶۵ میالدی

آخر و عاقبت پرومته چه شد؟
نامحدودی  قدرت  از  آسمان ها،  پادشاه  زئوس، 
ا�ن  از  که آتش به انسان ها می داد، می ترسید و 
مجازات  او  شد.  خشمگ�ن  به شدت  نافرمانی 
مرگی  کــرد،  تع��ن  �رومته  �ــرای  سختی  بسیار 
زجرآور و �� پایان، طوری که تا ابد بارها و بارها 

عذاب بکشد!
داد کــه  ــان  ــ ــرم ــ ف ــا  ــاب هـ ــقـ عـ ــه  ــ ب زئــــــوس 
ـــرواز کنند،  �ــ ــه  ــت ــروم � اســـارتـــگـــاه  ــراز  فــ �ـــر 
شب هنگام ــد.  ــورن ــخ ب و  بــدرنــد  را   جــگــرش 

از نو می رویید تا روز بعدی دوباره  جگر �رومته 
عذاب بکشد، شکنجه ای �� پایان و ابدی...

پرومته ی آزاد در پِس آسمان سرخ
ا�ن که  با  او  است.  آزادی  و  عشق  از  روایتی  �رومته  داستان 
را  آینده  و  �ــود  خواهد  انتظارش  در  عذا��  چه  می دانست 
به روشنی می دید، باز هم کاری را کرد که می دانست درست است. 
�رومته از �های خون بارِ آزادی گفت؛ ا�ن که آزادی یعنی حق 
انتخاب، و انتخاب مسئولیت می آفریند، مسئولیتی که ممکن 

است �های سنگینی داشته باشد.
حاال با خودت فکر کن که از جاِن آزادی چه می خواهی؟ 

حاضری با قدرت در مس�ری ُ�رش�ب و سنگالخ قدم �رداری؟
�رومته قهقهه زنان، درد و رنجش را می �وسد و آزادی  را فریاد 

می زند. 
گوش کن... درست در سکوت نیمه شب، وقت  ها�� که گو�� 
به  پس  ش�ید.  خواهی  را  نعره هایش  سرخ می شود،  آسمان 
احترامِ انتخابش، به آسمان نگاه کن و عشقش به آدم�زاد را 

تماشا کن!

ا�ن سه تا رف�ق باحالم، دنیای  قدیم قدیم 
قدیِم شماره ی  دو رو خوندن و اسم های 

سرخ �وستی شون رو �رام فرستادن:

س�هر رضا��  اسم سرخ �وستی: کوچوقو  (یعنی کوچولوی قوی)
کیاشا حس�نی  اسم سرخ �وستی: کیا�ولوس

مرجان طاووسی  اسم سرخ �وستی: درخت نوجوان

پرومته، 
اثر یولیو لوین، ۱۹۴۲ میالدی



در یک ص�ح بارانی از یک روز �هاری، یک نفر با چتر و یک �رنده ی چاق روی شانه اش با سرعت 
از خیابان رد شد و خودش را رساند به بازارچه ی تره بار و گفت: «اوه، اوه! عجب بارونی!» 

او کسی ن�ود جز سرآشپز�اگت و �رنده ی روی شانه اش هم دس�یارش مرغ سوخاری �ود. 
مرغ سوخاری �رید پا��ن، خودش را تکاند و گفت: «چقدر بدم می آد خیس بشم! حاال چه 

وقت بارون �ود؟»

داستان سوم: چه کسی شوید را کشف کرد؟

نویسنده: اعظم مهدوی

تصویرگر: مهناز سلیمان نژاد



ــر نــزن  ــاگــت چــتــرش را بــســت و گــفــت: «غـ ســرآشــپــز�
کار  خیلی  بیا که  ��ر  قشنگی!  ا�ن  به  روز  مرغ سوخاری! 
داریم.» سرآش�ز رفت ته راهروی بازارچه، جا�� که مغازه ی 

س�زی فروشی آقای هویجیان قرار داشت. 
مرغ سوخاری �رواز کرد، روی شانه ی سرآشپز�اگت نشست 
و گفت: «حاال نمی شد به جای "آِش چغندر، شوید، جعفری" 

سوپ کدوحلوا�� درست کنیم؟» 
سرآشپز�اگت گفت: «نه خ�ر! نمی شد. سفارش مشتری رو 

باید همون جور که خواسته انجام بدی.»
مرغ سوخاری گفت: «خب اون گفت پیش غذا یه چ�ز آبکی 
مِن  جعفری".  شوید،  "چغندر،  آِش  به  دادی  تو گ�ر  باشه، 
بیچاره باید دونه دونه س�زی ها رو با ا�ن نوکم پاک کنم، نه تو.» 
باگت  و  ماسید  نوکش  توی  مرغ سوخاری حرف  یکهو  اما 
نمی شد  باورشان  آن ها  شد.  خشک  هوا  روی  قدمش  هم 
چی می ب�نند. غرفه ی آقای هویجیان خالی �ود. خالِی خالِی 

خالی. از خودش و شاگردش هم ه�چ خ�ری ن�ود. 
آقای  غرفه ی  خالی  پیشخاِن  روی  �رید  مــرغ ســوخــاری 
خواب  پــس؟  کجاست  «ا�ــن  گفت:  و  نشست  هویجیان 

مونده؟» 
سرآشپز�اگت چانه اش را خاراند و گفت: «خیلی عجیبه! در 

واقع �� سابقه س!» 
مرغ سوخاری به غرفه ی  بغلی و به کدوحلوا�� ها اشاره کرد 
سوپ کدوحلوا��  مج�وریم  دیگه  «کدوحلوا��!  و گفت: 

درست کنیم.» 

سرآشپز�اگت گفت:  «اِ! یه دقیقه دندون رو سنگدونت بذار 
مرغ سوخاری! می گم طبیعی نیست آقای هویجیان نباشه، 
اون هم اول ص�ح، اون هم اول هفته، اون هم وقتی روز قبلش 
�هش اون همه سفارش جعفری و چغندر و شوید دادم...» 
دادزدن:  به  شروع کرد  بغلی  غرفه ی  صاحب  همان موقع 

«بدو بدو جعفری و شوید تازه دارم! بدو بدو...!»
مرغ سوخاری گفت: «می گم از ا�ن س�زی بخریم؟»

سرآشپز�اگت گفت: «خب... شاید چاره ای نداشته باشیم. 
آخه یعنی چی که آقای هویجیان نیست؟» 

همان موقع گوشی سرآشپز�اگت توی جیبش و�زو�ز کرد. 
با  چ�زه.  ببخشید  «الـــووو...  می لرزید:  خط  پشت  صــدای 
با  یعنی چ�زه،  کارآگاه باگت...  با  سرآشپز�اگت... نه چ�زه، 

هر دوشون کار داشتم.»
هویجیان  ــای  «آق گفت:  سرآشپز�اگت 

تو��؟»
بیچاره  چ�زه...  «آره سرآش�ز...  صدا گفت: 
شدم. خونه خراب شدم. نه نه، ا�ن ها رو باید 
�رس!  به دادم  کارآگاه باگت  بگم.  به کارآگاه 
شدم  بدقول  سیاه...  روم  شرمنده م.  خیلی 
پیشت. چ�زه... نه ا�ن رو باید به 

سرآش�ز بگم...» 

روم سیاه! 
یعنی روم سبز! 

نه! بادمجونی...
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کارآگاه باگت گفت: «فرقی نمی کنه حاال کدوم جمله رو به کی بگی. چی شده؟ چرا مغازه ت 
خالیه؟ چرا سر کارِت نیستی؟» 

«خونه خراب شدم کارآگاه. یعنی چ�زه... مزرعه خراب شدم. باید بیای ب�ی�یش. بیا ���ن چی 
به شبم... چ�زه... روزم آوردن؟» 

«در مورد چی حرف می زنی؟ چه کسا�� رو می گی؟» 
«نمی دونم... چ�زه... یعنی مطمئن نیستم. زنگ زدم به شما که کارآگاهی دیگه...» 

کمتر از نیم ساعت بعد کارآگاه باگت و مرغ سوخاری ��رون شهر کنار مزرعه ی س�زیجات و 
صیفی جات آقای هویجیان �ودند. باران بند آمده �ود و رنگ�ن کمان زیبا�� در افق به چشم 

می خورد. 
مرغ سوخاری خ�ره به مزرعه گفت: «اینجا چرا ا�ن جوری شده؟ انگار طوفان اومده.»

کارآگاه گفت: «یه چ�زی بیشتر از طوفانه مرغ سوخاری...» 
آقای هویجیان  �ود.  له شده  تمام س�زی ها  �ودند.  زده  ��ل شخم  با  را  مزرعه  تمام  انگار 
داشت از دور می آمد. با یک دست می زد توی سرش  و با دست دیگرش دست رخداد شاگرد 

مغازه اش را گرفته �ود و می کشید. 
دیدی  چ�زه  خوشبخت...  دیدی  چ�زه...  «سالم.  می زد. گفت:  نفس نفس  رسیدند،  وقتی 
مشتری های  چغندر...  آش  می شه؟  چی  مشتری ت  سفارش  حاال  شدم کارآگاه؟  بدبخت 

خودم...» 
«آی  و گفت:  ��رون  او کشید  دست  توی  از  را  دستش  رخداد 

دستم!» 


