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تصویرگر: فریناز سلیمانی

کارتُدمدبیری
شماره ی کارمندی: GH1نام: قوطی    نام خانوادگی: کنسرویان

نام پدر: بی بیل
توانایی اصلی: پنجول کشیدن روی صورت نام مادر: َهمِبر

سطلِ آشغال قرمزبن بست گنجشک، انتهای بن بست، نشانی: خیابان سنبل الطیب، کارمندان دیگر

سالم! 
رفیق جینگ های خودم چطورن؟ 

خوش سبیل ترین گربه ی شهر اومده باز! 
جناب قوطی  کنسرویان!

برید کنار! جذابیتم واگیر داره!

هیچ جا  یه گربه  خیابونی،  واسه  براتون که  بگه  نُهمم  جوِن 
مجلل ترین  حتی  نمی شه،  خــودش  محل  سطل  آشغال 
قصابی شهر! می دونم شما اگه از جلوش رد بشید دماغتون 
باید  داریــد،  حق  می اندازید،  راه  پیف پیف  و  می گیرید  رو 
گربه خیابونی باشید که بدونید سطل آشغالی که باهاش بزرگ 

می شید چه صفایی داره!
و  خــط وخــش  کــه  هــم  هرچقدر  مــن  قرمز  سطل  آشغال 
توی خودش جا  رو  بارونی من  روزهای  داشت،  پوسیدگی 
خوردن  واسه  چیزهایی  یه  وقت های گرسنگی،  و  مــی داد 
پنجه هام  برام جور می کرد. همه ی زیروروش رو مثل کف 
از کدوم  آفتاب گرفتن  می شناختم. خوب می دونستم واسه 
طرف بهش تکیه بدم و واسه پیشی پارتی های شبونه چندتا 

رفیق ُدم درست می تونن مهمونم باشن. 
اون روزی که خانم نانا سر راهم سبز شد و با ادب و متانِت 
هوپا  مجله ی  ُدم دبیر  پیشنهاد کرد که  بهم  گربه پسندانه ای 
بشم، ُدمم گیر کرد سر دوراهِی موندن و رفتن... حاضر بودم 

همه ی سبیل هام رو بدم و سر این دوراهی نباشم. 

یه طرف برآورده شدن آرزوی بچه گربگی ام... یه طرف خونه ی 
دنج همیشگی ام. 

یه طرف آینده و شهرت و عکس روی جلد مجله... یه طرف 
سرپناه روزهای غم و شادی ام.

طــرف  یــه  درآوردن...  ــا  ســره ــوی  تـ ــی  ــ ُدم ــرف  طـ یــه 
رفیق دم قشنگ های بامعرفت سطل آشغاِل روبه رویی.

یه طرف عشق به مجله... یه طرف خاطرات محله!
رو  چمدونم  و  شدن  پیروز  جمله سمت راستی ها  آخــرش 
بو  رو  سطل قرمزه  پنجول به پنجول  رفتن  از  قبل  بستم. 
کشیدم و ُدمم رو کشیدم دورتادورش. بعدش بغلش کردم 
و بااین که جلوی بچه محل ها خجالت می کشیدم، چند قطره 

اشک چکید روی سبیل هام.
نامه ای رو که شب قبل نوشته بودم، انداختم توی سطل و 

ُدمم رو گذاشتم روی کولم و اومدم هوپا.
رو  مکانی  باید  رشدکردن  برای  عاقل  وقت هایی گربه ی  یه 
به دل  بزنه  و  به خاطره  تبدیل کنه  بهش عادت کرده،  که 

ناشناخته  ها...



پشمالوی محترمی که سطل آشغال محبوب من را برای خودت انتخاب کرده ای؛ سالم!
ضمن تبریک به خاطر سلیقه ی هنری ات، نکته هایی هست که باید درباره ی سطل عزیز من بدانی: 
1. درست است که کارکرده و مدل قدیمی  است و قرمزی اش زیر آفتاب رنگ پریده شده، اما 
کله ماهی هایش را هیچ جای شهر پیدا نمی کنی؛ چون آدم های ساختمان کناری عاشق ماهی هستند 

ولی از بدسلیقگی شان کله ی ماهی دوست ندارند. درضمن مدل کالسیک االن مد است. 
2. من خودم خیلی اهل رفیق بازی بودم و هفته ای دوسه  شب مهمانی داشتم، اما لطفاً بیشتر 
از چهار گربه به سطل دعوت نکن... این شایعه را بی خیال شو که »گربه ها همه جا جا می شوند«! 
3. می دانم یک گربه ی اصیل به قلمرویش حساس است، اما من دلم می خواهد گاهی بیایم 

و توی سطل  آشغالم لم بدهم. لطفاً پررو نباش و اجازه بده. 
4. یک تَرک ریز پایین سطل هست. اگر روی پنجول هایت کنترل کافی نداری سمتش نرو. 
5. در آخر باید بگویم این سطل برای من خوش شانسی آورد و من برای رسیدن به آرزویم 
ترکش کردم. امیدوارم تو هم اگر خواستی ترکش کنی برای رسیدن به خوشبختی باشد؛ هرچند 

من توی سطل قرمزه هم روزهای شاد زیادی داشتم.

                                                                 سبیل هام فدات، ُدمم زیر پات

                                                                         قوطیکنسرویان

رفتن یا نرفتن؟! 
مسأله این است.
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یک خالفکار خفن

پرونده ی
خرابکاری های 

مشخصات:

نام:  تام مارولو ریدل

لقب: لرد ولدمورت، لرد تاریکی، اسمش رو نبر، و همان که می دانی

نژاد: جادوگر دورگه

جنسیت: مذکر

زادگاه: انگلستان

گروه مدرسه: اسالیترین

ویژگی ظاهری: پوست بسیار رنگ پریده، صورت سفید گچی و جمجمه مانند،

 شکاف های مارمانند برای سوراخ های بینی، چشم های قرمز با شکاف های

با  باریک  بلند و   گربه مانند برای مردمک ها، بدنی الغر و اسکلتی و دست های 

انگشتان بلند غیرطبیعی 

ویژگی شخصیتی: جاه طلب، بی رحم، عاری از عواطف انسانی، نژادپرست

هم دست ها: مرگ خواران

فعالیت های مجرمانه: قتل صدها مورد جادوگر و مشنگ1، 

آتــش زدن  ــدری،  پ خــانــواده ی  و  پــدر  رساندن  قتل  به 

بخش هایی از مدرسه ی جادوگری هاگوارتز، استفاده 

تخریب  دزدی،  فقره  چندین  سیاه،  جادوی  از 

بخشی از مدرسه ی جادوگری هاگوارتز

عاقبت: نابودشدن تمام جان پیچ ها و 

کشته شدن توسط برگشت طلسم 

آن  از  خــودش  مــرگ بــاری که 

استفاده کرده بود.

وضعیت پرونده: مختومه

نویسنده: م. دریا



خالصه ی 
داستان: 

پی نوشت

افـــرادی  مــاگــل هــا  ــا  ی مشنگ ها    .1

هستند که قدرت جادویی ندارند.

ولدمورت شخصیت منفی اصلی رمان هری پاتر است که با نام اصلی تام ریدل از یک پدر 

مادرش  بودن  متوجه جادوگر  پدرش  این که  از  بعد  آمد.  دنیا  به  مادر جادوگر  و  مشنگ 

می شود، آن ها را رها می کند. تام ریدل در مدت کوتاهی مادرش را نیز از دست می دهد و 

به یک یتیم خانه فرستاده می شود. دامبلدور، رئیس مدرسه ی جادوگری هاگوارتز، بعد از 

باخبر شدن از وجود تام، او را به هاگوارتز دعوت می کند. بعدها تام ریدل به سمت جادوی 

به  از جادوگران  ارتشی  او  تغییر می دهد.  ولدمورت  به  را  نام خود  و  سیاه پیش می رود 

مشنگ ها حکمرانی کنند.نام »مرگ خواران« را دور خود جمع می کند. هدف آن ها این است که جادوگران اصیل بر 

هر  می کند که  تقسیم  »جان پیچ«  در هفت  را  روح خود  جاودانگی،  به  رسیدن  برای  او   

کدام از این جان پیچ ها با کشتن یک نفر ساخته شده است. ولدمورت به دلیل وجود یک 

پیش بینی که درباره ی نابودی اش بود، اقدام به کشتن هری پاتر و پدر و مادرش می کند که 

در این درگیری، مادر هری با استفاده از طلسمی هری را نجات می دهد، ولدمورت شکست 

می خورد و بدن فیزیکی خود را از دست می دهد، اما پدر و مادر هری کشته می شوند. این 

اتفاق، هری پاتر را به دشمن اصلی ولدمورت تبدیل می کند. او با استفاده از بدن دیگران و 

تکنیک های دیگر، چندین بار تالش می کند به هری نزدیک شود و او را بکشد، اما هر بار 

با شکست مواجه می شود. از طرفی، هری و دوستانش که متوجه راز جاودانگی ولدمورت 

و جان پیچ های او شده اند، شروع به از بین بردن جان پیچ ها می کنند. بعد از از بین رفتن 

تمام جان پیچ ها، در مبارزه ی نهایی، طلسمی که ولدمورت قصد دارد با آن هری را بکشد، 

به خودش بازمی گردد و باعث مرگش می شود و این گونه دفتر عمر این شرور نیز 
بسته می شود.
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نویسنده: لیال جوشقانی

یم
تصویرگر: ویدا کری

ذرت پنیری  ــود،  ب داده  لم  مبل  روی  جیگی 
می خورد و برای سومین بار مجموعه   فیلم های 
»ارباب حلقه ها« را در لپ تاپش می دید. او عاشق 
شهر هابیت ها شده بود. دلش می خواست یک 
خانه با در ِ دایره ای برای خودش بخرد که داخل 
یک تپه ی سبز فرو رفته باشد. برای همین، در 
خانه ای  به جای  اما  کرد،  جست وجو  اینترنت 
برای خریدن،  اصِل خانه ی هابیت ها را پیدا کرد! 

کجا؟! در نیوزیلند.
پس وقت سفر است!



 

قبل  همیشه،  مثل  جیگی 
که  را  چیزهایی  سفر،  از 
اینترنت  در  مقصدش  از 
خوانده بود، یادداشت کرد. 

که آرام اقیانوس غربی جنوب در کشویر نیوزیلند:
کوچک جزیرهی یادی ز تعداد و بزرگ جزیرهی دو از

شده تشکیل
لقب:کیوی!!!)پرندهایشبیهمیوهیکیویکهفقطدر

یلندزندیگیمکندونمادمیلاینکشورشده( نیوز
انلگیسی،امئویر زبان:

اصاًل من از همون 
اول فهمیدم واقعی 

نیستی...  

جنوبی ترین  ِولینگتون،  شهر  در  جیگی  هواپیمای 
به خاطر  ولینگتون  نشست.  جهان  پایتخت 

بــادی«  »شهر  به  همیشگی اش  بــادهــای 
معروف است. 

گاندولف  که  نداشت  توقع  اصــاًل  جیگی 
آمده  استقبالش  به  عقاب  بر  ســوار 

این ها  نـــه...  اوه،  ــا...  ــ ام ــاشــد!  ب
مجسمه ی بعضی از شخصیت های 

فیلم ارباب  حلقه ها بودند که از سقف 
بودند!  آویزان  ولینگتون  فرودگاه  ساختمان 

این که  از  جیگی  البته  قشنگی!  غافل گیری  چه 
جهانگرد  دایناسور  تنها  استقبال  به  خود گاندولف 
برای  و  خورد  ذوقش  توی  بود، کمی  نیامده  دنیا 
با  شکالت  بسته  چند  خــودش،  به  ــداری دادن  دلـ

طعم کیوی خرید. 

مهر 1401

ی
ره 

ما
ش

ل، 
او

ل 
سا

9

4



      

برای  گرفته.  اقیانوس  آب  را  فرودگاه  اطــراف  که  بود  دیــده  هواپیما  پنجره ی  از  جیگی 
از آدم های  پر  نگاه می کرد  را  بیرون رفت و کنار آب نشست. هر طرف  از فرودگاه  همین، 
را  آن هــا  تا  درآورد  را  شکاری اش  دوربین  جیگی  موج سوارها .  بــود!  آب  روی  ایستاده 
آب  از  هم  دلفین ها  موج سوارها،  همراه  پیدا کرد؛  جذاب تری  صحنه ی  اما  ببیند،  خوب 
می زدند.  شیرجه  آب  توی  دوباره  و  می دادند  تکان  هوا  توی  را  دمشان  می پریدند،   بیرون 

هیچ دریاچه ی خوش رنگی 
نیم تونه خودش رو از من 

قایم کنه. باشه؟

جیگی دل توی دلش نبود که به روستای هابیت ها برود، اما 
نمی شد تا نیوزیلند بیاید و پارک ملی تانگاریو را نبیند. این 
جهان  در  ثبت شده  ملی  پارک  چهارمین  بزرگ،  خیلی  پارِک 
و قدیمی ترین پارک  ملی نیوزلند است. جیگی در این پارِک 
خیلی زیبا از چند کوه آتش فشان باال رفت و برای استراحت، 
دریاچه ای به رنگ یشمی و فیروزه ای پیدا کرد که خودش را 

بین کوه ها و تپه ها قایم کرده بود. بی نظیر بود!



 

و حاال نوبت جذاب ترین قسمت سفرش 
رسیده بود: دهکده ی هابیتون! جیگی 
ثبت نام  دهکده  گردشگری  تور  در 
کرد و همراه گردشگرهای دیگر وارد 
دهکده ی رؤیایی هابیتون شد. طبیعت 
فوق العاده زیبای دهکده ضربان قلب 
روستا  ایــن  ــود.  ب ــرده  ب بــاال  را  جیگی 
حلقه ها  اربــاب  فیلم برداری  ــرای  ب را 
ساخته بودند و بعد از آن، بدون هیچ 
بودند.  کــرده  نگه داری  آن  از   تغییری، 

فرودووو... من اومدم م  م ...

پل  آسیاب،  سرسبز،  پرچین های  و  باغ  سنگی،  پله های 
قوس دار و 37 خانه ی هابیتی که تو دل تپه ها فرورفته 

مبل  از  جیگی  که  داشتند  را  ارزشــش  بودند، 
نرمش دل بَکند و این همه راه بیاید. 

گردشگرها  بازدید  برای  خانه  ها  از  یکی  درِ  فقط 
ــود،  ب ــه  ــه هــر دردســــری ک ب بـــود و جیگی  بـــاز 
داد. جا  خانه  توی  بین گردشگرهای  را   خودش 

فکر یم کردم این جا خیلی 
کوچولوموچولوتر باشه!

سالم طوالنی ترین 
رودخونه ی همیلتون! من 

هم جهانگردترین دایناسور 
تاریخم. از دیدنت خوشبختم.  

مهمان خانه ی  در  هابیتون،  دهکده ی  در  را  جیگی شب 
اژدهای سبز ماند و تا صبح خواب دید که همراه 
»فرودو بگینز« کلی ماجراجویی می کند تا حلقه  

را نابود کند. 
صبح وقتی بیدار شد، با بی حوصلگی به شهر 
همیلتون رفت. اما همیلتون از آن شهرهایی 
ــت چــطــور یــک دایــنــاســور  ــود کــه بلد اس ب
جهانگرد را سرحال کند! و این کار را به کمک 
وایکاتو کرد،  رودخانه ی  اطراف  بکر  طبیعت 

طوالنی ترین رودخانه ی نیوزیلند.
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 موزه ی کالسیکس یکی دیگر از 
چیزهایی بود که شهر همیلتون 
باشد  داشــتــه  باید  می دانست 
قدیمی پسند  دایناسورهای  تا 
یک  جــذب کند.  خــودش  به  را 
موزه ی هیجان انگیز از ماشین های 
قدیمی رنگارنگ و براق. از دور مثل 
آب نبات های لیمویی و آلبالویی 
بدجوری دهن جیگی  بودند که 

را آب می انداختند. 

ماشین با طعم 
توت فرنگی و کارامل 

 هم دارید؟

دید،  نیوزیلند  در  جیگی  که  شهری  آخرین 
آکلند بود. یک برج معروف در این شهر بود 
که جیگی بدش نمی آمد اولین بانجی جامپینگ 
با  آسمان،  برج  تجربه کند.  آن جا  را  عمرش 
ارتفاع 382 متر، از دور شبیه یک سوزن بود 

که در زمین فرو رفته. 



 

قبل از خریدن بلیط بانجی جامپینگ، جیگی باید روی ترازو می رفت. مسئول باجه ی بلیت با 
دیدن وزن جیگی سعی کرد محترمانه از او عذرخواهی کند، چون تجهیزات ایمنی برای وزن 

باالی 200 کیلوگرم طراحی نشده بود. 

شما ترازوتون خرابه. وزن 

من 257 کیلوئه. نه 200!

خیلی عذر یم خوام. 
ترازوی ما خراب نیست. 

بیشتر از 200 کیلو رو 
نشون نیم ده.

برای آن که دل تنها دایناسور جهانگرد جهان 
در آکلند نشکند، مدیر برج آسمان پیشنهاد 
سوغاتی های  از  پر  بزرگ  بسته ی  یک  کرد 
جیگی  بدهند.  هدیه  جیگی  به  نیوزیلند 
فکر  کــرد،  بــاز  را  سوغاتی  بسته ی  وقتی 

بانجی جامپینگ کاماًل از سرش پرید.
توی بسته پر بود از عسل مشهور نیوزیلند،  
سنگ های  ــی،   آب و  سبز  ــراق  ب صــدف هــای 
قیمتی و خاص نیوزیلند، ژاکتی زیبا از پشم 
گوسفند، و یک عالم شکالت با طعم کیوی 

و عسل.
صحنه ی  همین  در  را  جیگی  اســت  بهتر 
راحت  خیالش  که  بگذاریم  تنها  رؤیایی 
 باشد همه ی سوغاتی ها مال خودش است.
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نویسنده: جیران جاللی

 »رودخانه آهسته و اندوهگین پیش می رود،
 غاز وحشی و تنها زیر نور ماه فریاد می کشد و نجوای محزون شبانه ای به گوش می رسد:

 آنگاه که آواره ای بودی، سال هایی طاقت سوز در سرزمینی دور...
شتاب نکن و آهسته بگریز، به زادگاِه نور.«

ای روح ماجراجو، بیدار شو!
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روبه رو: بخشی از یک نقشه، قر

 ) Cathay( امپراتوری  کتای

)در زمان مارکو پولو به چین 

امروزی، کتای یم گفتند.(، 

قرن 14 میالدی

پــدرش  نــداشــت کــه  ــال بیشتر  مــارکــو شــش س
ترک  دراز  و  دور  ســفــری  مقصِد  ــه  ب را  ونــیــز 
چــیـــــزی  ــن  ـــ ــذشــت از گ ــد  ــع ب حــــاال  و  کـــــرد. 
برگشت.  خــانــه  ــه  ب ــره  ــاالخ ب ســـال  ده  ــدود   حـ
ــار مــارکــوی جـــوان هــم تصمیمش  ــن  ب پــس ای
شد؛  سفر  ــاده ی  ــ آم پـــدر،  هــمــراه  و   را گــرفــت 
به سوی  هیجان انگیز  و  مخوف  بی پایان،  سفری 

سرزمین ناشناخته ی مشرق زمین!



مارکو، محبوِب خان مغول
پدر و عمویش عازم سفر  بود که همراه  مارکو هفده ساله 
شفابخش  مقدِس  روغن  پیداکردِن  پدر،  مأموریت  شد. 
مسیحیت  دین  معرفی  برای  از کشیش ها  لشکری  اعزام  و 
قدرتمنِد  فرمانروای  »قوبيالی خان«،  به دستورِ  به شرقی ها، 

مغول بود.
آدریاتیک  دریــای  از  کردند،  ترک  را  ونیز  با کشتی  پولوها 
 گذشتند، وارد مدیترانه شدند و خود را به اورشلیم رساندند.
برای  نتوانستند  دیگر  مأموریتشان،  انجام  از  بعد  امــا 
پس  کنند.  پیدا  را  خــود  دلــخــواه  قایق های  راه  ادامـــه ی 
و  کــردنــد  انتخاب  را  ابریشم«  ــاده ی  »جـ بــازرگــانــی  مسیر 
گرفتند.  پیش  در  را  زمینی  مــســافــرت  شــتــر،  بــر   ســـوار 
از  و  را دیدند!  نوح  بقایای کشتی  آرارات  آن ها در کوه های 
کوهستان های افغانستان هم که در آن زمان تصور می شد 

مرتفع ترین کوه های جهان هستند عبور کردند. 
صحرا  شن های  ساکن  خبیثی  اشباح  بود  شایع  همچنین 
مسافران  ــرای  ب وهــم آلــود  مناظری  که  اشباحی  هستند! 
مسافر  خوفناک،  توهماتی  بــا  و  می سازند  بی احتیاط 
گردن  به  به ناچار  پولوها  پس  می کُشند.  را  بخت برگشته 
هم  به  را  آن ها  طنابی  با  و  آویختند  زنگوله  شترهایشان 
وصل کردند تا یکدیگر را گم نکنند و در مسیر صحرا به دام 

شیاطین و دیوها و جن ها نیفتند. 
این سفر سه سال و نیم طول کشید. آن ها از سرزمین های 

زوزه ی  احــاطــه ی  در  را  شب ها  غــذا گذشتند،  و  ــی آب  ب
گرگ ها و راهزن ها پشت سر گذاشتند و سرانجام به مقصد 
امروزی!  پکِن  در  قوبیالی خان  تابستانی  کاخ  به   رسیدند؛ 
فرمانروای مغول هم که مدت ها بود انتظارشان را می کشید، 
از دیدار آن ها خوش حال شد و از حضورشان استقبال گرمی 

کرد.
خان به مارکو و خانواده اش یک لوح طال داد که به آن ها 
اجازه می داد از شبکه ی وسیعی از اسب ها و اقامتگاه های 
امپراتوری استفاده کنند و آزادانه به سراسر آسیا سفر کنند. 

مــردم، کاالهای  آداب ورســوم  ــاره ی  درب با کنجکاوی  مارکو 
باارزش و شیوه های بازرگانی، بیشتر وقتش را صرِف نوشتن 
تجربه ها و اطالعات جدیدی که به  دست می آورد، می کرد. او 
 با شگفتی و بهت شاهد شیوه ی عجیِب زندگی مغول ها بود.
فهمیده  مغول ها  درباره ی  مارکو  چیزهایی که  از  یکی  مثاًل 
نمی شستند!  را  لباس هایشان  هرگز  آن  ها  بود که  این  بود 
تنبیه  را  آن ها  خدا  آب،  آلوده کردن  با  بودند  معتقد  چون 
قــرارش  هــم  آفــتــاب  یــا  ــاد  ب معرض  در  حتی  و  می کند. 
 نمی دانند که مبادا هوا آلوده شود و خدا خشمگین شود.
با  را  نوزادشان  چهارهفته ای،  مراسمی  طی  آن ها  همچنین 
مادر می شستند و  با شیرِ  نهایت  در  و  آب نمک، شیر، آب 
بعد از این استحماِم چهارگانه، فرد مغول تا پایان عمرش 

دیگر حمام نمی کرد! 
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یک تصویرسازی از کتاب 

مارکو پولو، سفرها و ماجراهایش، 

نیویورک، 1880

 بازگشت به خانه
و  اطالعات مفید  با  او همیشه  بود.  زیرک  بی نهایت  مارکو 
تازه ای که در دفترچه اش یادداشت می کرد، قوبیالی خان را 
شگفت زده می کرد. و به این ترتیب، او به عنوان فرستاده ی 

منتخب خان انتخاب شد!
او به نوشتن به زبان های مغولی، ترکی، فارسی و عربی مسلط 
جهان  سراسر  از  زیادی  سودمند  و  بــاارزش  اطالعات  شد. 
جمع آوری کرد و به مدت هفده سال در دربار قوبیالی خان 
دلشان  عمویش  و  پدر  و  مارکو  باالخره  جایی که  تا  ماند! 
 برای خانه تنگ شد و فکر بازگشت به ونیز به سرشان زد...

 مسیر بازگشت هم بسیار مخاطره آمیز، سخت و پرحادثه بود. 
جادوگران  که  جایی  دیدند؛  را  آدم خوارها  جزیره ی  آن ها 
را  بیماران  مرگ  اهریمنی،  هنرهای  و  بت ها  به  توسل  با 

تشخیص می دادند. در آنجا »کارشناساِن کُشتن« بیمار را خفه 
می کردند و می کشتند، سپس جسد را می پختند و به خورِد 
خویشاوندانش می دادند تا تکه ای از بدن باقی نماند و تولید 
نمی کردند و  پیدا  بعدًا غذایی  اگر کرم ها  نکند؛ چراکه  کرم 
از گرسنگی می مردند، روح ُمرده ناراحت می شد و از این که 

مرتکب گناه شده، عذاب می کشید!
مارکو همچنین در طول این سفر مشاهدات اشتباهی هم 
داشت؛ مثاًل کرگدن هایی دید که فکر کرد تک شاخ هستند! 
 و اورانگوتان ها را به شکل انسان هایی پشمالو و ُدم دار تصور کرد!
اما در نهایت، پولوها یک  بار دیگر موفق به طی کردن این 
مسیر صعب العبور و خطرناک شدند و سرانجام به زادگاه 

خود ونیز برگشتند.



تصاویری از کتاب 

«مارکو پولو، کتاب عجایب»،

قرن 15 میالدی



آمریگو پرافتخارتر از رونالدو!

زهر فراموشی یا درد فراق؟
ساخته  دیگری  انسان های  پولوها  از  چندین ساله  این کوچ 

بود...
نه تنها چهره هایشان تغییر یافته بود و تیره و زمخت شده 
بود؛ بلکه زبان مادری شان را نیز تا حد زیادی فراموش کرده 
بود  رفتارهایشان  و  خلق وخو  آن،  از  عجیب تر  و  بودند! 
فرهنگی شان  تضاد  و  بود  بیگانه  و  متفاوت  بی نهایت  که 

غیرقابل چشم پوشی به  نظر می رسید!
مارکو گوش  داستان سرایی  به  زیــادی  هیجان  با  ونیزی ها 
کنند.  ــاور  ب را  حرف هایش  نمی توانستند  امــا  مــی دادنــد، 
چیزهایی که می شنیدند فراتر از اندیشه و تخیلشان بود. و 
به این ترتیب، زندگی مارکو در زادگاهش آمیزه ای از شهرت و 
بدنامی شد. عده ای با شگفتی تحسینش می کردند و گروهی 

هم او را دیوانه یا دروغ گو خطاب می کردند.

 چه برایمان آورده ای مارکو؟!
در  عظیم  نظری  تجدید  باعث  مارکوپولو  گزارش های   -1
به  را  اروپایی ها  عالقه ی  شد،  جغرافیایی  داده هــای 
شناخت جهان برانگیخت و در پیش برِد اروپا و ورودش 

به عصر اکتشافات، تأثیر بسزایی داشت.
نژاد  سایر  به  و  می ترسید  خارجی ها  از  اروپا  زمانی که   -2
مارکو  دست نوشته های  داشت،  سوءظن  فرهنگ ها  و 
نشان داد که آسیایی ها نیز رفتاری دوستانه دارند و به 

مغرب زمین عالقه مندند. 
3- مارکو پولو با هشیاری به دنیای اطرافش می نگریست. و 
گذشته از تشریح مردم و فرهنگ های مختلف، جزئیات 
دقیقی درباره ی مکان های جغرافیایی مختلف هم، باقی 

گذاشت.
4- او با کمک یادداشت هایی که در طول ماجراجویی های 
زغال سنگ،  کاغذی،  پول  بــود،  رسانده  ثبت  به  خود 
خدمات پستی، عینک و سایر نوآوری هایی را که هنوز در 

اروپا ظاهر نشده بودند، به غرب معرفی کرد.

بخشی از یک نقشه، 

امپراتوری  کتای، 

قرن 14 میالدی



سیاه
شبدر 

نویسنده: 

آمریگو پرافتخارتر از رونالدو!

 یا از تونل های 
این جا شاید مجبور نباشی به فضا سفر کنی

مخفی زیرزمینی عبور کنی، اما سفر جذابی خواهی داشت. 

به داالن  های رؤیایی ذهنت فرو خواهی رفت و روی مرز 

ویژه ی  مأمور  تو  می کنی.  حرکت  خیال  و  واقعیت  باریک 

کشف حقیقت هستی! 

ن و مأموریتت 
ت را از البه الی این جمله ها کشف ک

پس حقیق

را به پایان برسان. موفق باشی!

أممورویژهیعزیز!

حمتًایمدانیکهنقشهاهچهنقشبزریگدرشناخت

کرهی از ام اطالعات نقشه، بدون دارند. دنیا از ام

محلهی حیت و هشراه کشوراه، قــارهاه، زمین،

خودامنهمبسیارکمخواهدبود.توخودتبدون

نقشهیکأممورمعمویلهمنخوایهبود،چهبرسد

بهأممورویژه!امروزبایدخودتراامتحانکینوببیین

بارهینقشهاهیمدانی.مراقبباشدر چقدردر

پیچوخماهیدرستوغلِطاطالعاتگمنشوی!

برگه ی مأموریت:

کدام جمله ها حقیقت دارد مأمور ویژه؟

آن ها  البته  داشته اند.  وجود  غارنشین  انسان های  زمان   از  نقشه ها   .1
االن  و مثل  نبوده  یا فک و فامیل هایشان  غار خودشان  به  راه های رسیدن  و  نشانی  شامل 
مسیرهای زمینی را نشان نمی داده. آن ها نقشه هایی از ستارگان را روی دیوار غارها می کشیدند 

و از طریق آن، جهت ها را پیدا می کردند. 

 حقیقت              دروغ

2. این شمالی که در نقشه ها می بینید، قدیم ها در شمال نبوده. در طول قرون وسطا، بیشتِر 
غربی ها شرق را به جای شمال در باالی نقشه های خود قرار می دادند!

 حقیقت              دروغ
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3. در سال 1798 میالدی، مردی به نام جیمز رنل )James Rennell ( نقشه ای از آفریقا 
کشید که در آن کوه های بزرگی به نام »َکنگ« از غرب به شرق در سراسر آفریقا دیده می شد 
و تا صد سال این کو ه ها در نقشه ی آفریقا خودنمایی می کردند، تا این که باالخره فهمیدند 

جیمز عزیز یک اشتباه خیلی کوچک در این مورد کرده: کوه های کنگ اصاًل وجود ندارند!

 حقیقت              دروغ

4. ما دو نوع شمال داریم: شمال مغناطیسی یا همان جهتی که عقربه ی قطب نما نشان 
می دهد، و شمال واقعی که قطب شمال در آن واقع شده  است! فرق آن ها در این است که 
شمال مغناطیسی می تواند 40 کیلومتر در سال جا به جا شود! و بعضی اوقات مکان خود را به 
قطب جنوب تغییر دهد! البته آخرین باری که این اتفاق افتاد حدود 780000 سال پیش بود.

 حقیقت              دروغ

5. نقشه نگاران امروزی معمواًل یک شهر یا مکان  غیرواقعی را در نقشه های خود قرار می دهند! 
آن که  به جای  دیگری  نقشه نگار  اگر  می خواهند  فقط  ندارند،  آزاررساندن  قصد  آن ها  البته 

خودش نقشه بکشد، نقشه ی آن ها را دزدید و به نام خودش منتشر کرد، مچ او را بگیرند! 

 حقیقت              دروغ

6. هیچ نقشه ی دقیقی از جهان وجود ندارد! هر نقشه ای برای کاربرد خاصی کشیده می شود و 
ممکن است با نقشه ای دیگر متفاوت باشد؛ مثاًل نقشه هایی که در کتاب های درسی استفاده 
می شوند و در امتحان هایمان هم می آیند، برای هدایت ناوبری دریایی طراحی شده اند. در 
آن نقشه ها مساحت ها و فاصله ها با واقعیت متفاوت است؛ مثاًل آمریکا و اروپا روی نقشه 
از چیزی که هستند، بزرگ تر نشان داده شده اند و گرینلند و آفریقا در نقشه یک اندازه به نظر 

می رسند، در حالی که آفریقا چهارده برابر بزرگ تر است! 

 حقیقت              دروغ

7. شاید فکر کنید نقشه نگاران آدم های گم نام و کمیابی هستند که هیچ جا اسمی از آن ها 
برده نمی شود، اما باید بدانید که قاره ی آمریکا نامش را از نام نقشه بردارش گرفته است! اسم 
کوچک او آمریگو )Amerigo( بود! این افتخار تا االن حتی نصیب رونالدو هم نشده که 

نام یک قاره را از روی اسمش انتخاب کنند!

 حقیقت              دروغ


