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میترا جلیلی ــ مترجم/ روزی روزگاری در دریاهای 
دور یک ماهی کوچولوی بازیگوش زندگی می  کرد 

که هیچ دل خوشی از مدرسه نداشت و دائم 
دلش می  خواست بازی کند. ماهی دم طال همیشه 

غر می  زد و می  گفت: مدرسه خسته کننده است. 
معلمم سختگیر است و به من اجازه نمی دهد 
به اندازه کافی بازی کنم، ولی هر بار مادرش با 
او حرف می  زد و قانعش می  کرد که اگر دلش 

می  خواهد در آینده زندگی خوبی داشته باشد، 
حتماً باید به مدرسه برود و خوب درس بخواند.

ماهی دم طالی بازیگوش باالخره یک روز 
چشمانش برقی زد و تصمیم خطرناکی گرفت. 

با خودش گفت به جای رفتن به مدرسه، به 
ماجراجویی در اعماق دریا می  روم و یک عالمه 
چیزهای جدید یاد می  گیرم، هیچ نیازی هم به 

مدرسه ندارم. وقتی داشت شنا می  کرد و از 
مدرسه دور و دورتر می  شد، با خرچنگ پیر روبه رو 

شد که داشت چرت می  زد. خرچنگ زیرچشمی 
نگاهی به ماهی دم طال کرد و گفت: تنهایی با این 

عجله کجا می  روی ماهی کوچولو؟
 ماهی دم طال جواب داد: می  خواهم در اعماق 

دریا ماجراجویی کنم، هیچ نیازی هم به مدرسه 
و سختگیری های آن ندارم.  خرچنگ با تعجب 
به ماهی نگاه کرد و گفت: تو هنوز خیلی برای 

ماجراجویی کوچولو هستی و این مسیر هم 
خطرناک است، بهتر است به مدرسه برگردی و پدر 
و مادرت را بیشتر از این نگران نکنی. مطمئناً االن 

همه دارند دنبال تو می  گردند. برگرد به خانه.
 اما ماهی کوچولو گوشش به این حرف ها 

بدهکار نبود. به او توجهی نکرد و به 
شنا کردن در اعماق دریا ادامه داد تا 

اینکه با الک پشت دانا روبه رو شد. الک پشت 

داشت خانه اش را تعمیر می  کرد. الک پشت دست 
از کار کشید و پرسید: ماهی دم طالی کوچولو، 

تنهایی کجا می  روی؟ تو االن باید مثل همه 
ماهی های کوچولوی دیگر در مدرسه باشی. فکر 

نمی کنی همین حاال همه نگران تو شده اند؟ سریع 
برگرد به خانه.

ماهی دم طال داد زد: وای چقدر سؤال می  کنی. 
مدرسه و معلم برای من خسته کننده است، دیگر 
نمی خواهم به مدرسه بروم. تصمیم گرفتم کمی 

تفریح کنم و با ماجراجویی همه چیز را یاد بگیرم، 
هیچ نیازی هم به مدرسه ندارم.

الک پشت دانا گفت: ماجراجویی برای ماهی 
کوچولویی مثل تو می  تواند بسیار خطرناک باشد. 

بهتر است به خانه برگردی تا شکار کوسه ها و 
نهنگ ها نشوی. این مسیر پر از شکارچی است 

که منتظرند ماهی کوچولویی مثل تو را یک لقمه 
کنند. تو نمی توانی از دست آنها فرار کنی پس از 

همین راهی که آمده ای برگرد به خانه. ولی بازهم 
ماهی دم طال اهمیتی نداد و سریع  و سریع تر شنا 

کرد، آنقدر سریع که وقتی ماهی پف کرده که 
میان جلبک ها جا خوش کرده بود صدایش زد، 
اصالً سرش را برنگرداند و به راهش ادامه داد.

با خودش گفت: وقت ندارم به 

سؤال های تکراری شماها جواب بدهم. باید 
ماجراجویی کنم. باید یک عالمه چیزهای جدید 

یاد بگیرم.
همین طور که داشت با شتاب شنا می  کرد ناگهان 
موج بزرگی از آب به سمتش آمد و چیزی دورش 
چرخید. ماهی دم طال ترسیده بود و نمی دانست 

اطرافش چه خبر است. یکدفعه یک دهان سیاه 
و بزرگ را دید که باز شده بود و داخل دهان هم 

هفت ردیف دندان تیز دیده می  شد. ماهی کوچولو 
از ترس نفسش بند آمده بود. با خودش گفت: ای 
وای بیچاره شدم، کاش حرف الک پشت و خرچنگ 
را گوش داده بودم و االن توی مدرسه بودم، حتی 

اگر مجبور بودم سخت ترین درس ها را بخوانم. 
حاال چکار کنم؟ خدایا کمکم کن. من مادرم را 

می  خواهم.... اما دیگر دیر شده بود و پشیمانی 
سودی نداشت.

 کوسه بزرگ دریاها که خوراک خوشمزه ای گیر 
آورده بود، دهانش را بیشتر باز کرد و گفت: یام....
ماهی دم طالی قصه ما داخل دهان کوسه رفته 
بود و دیگر راه فراری نداشت. با خودش گفت: 

یعنی همه چیز تمام شد؟ یعنی کوسه مرا خورد؟
با وجودی که خیلی ترسیده بود، به خودش آمد و 
یاد معلمش افتاد که می  گفت در شرایط سخت 

آرام باشید و دنبال راه چاره بگردید. پس اول باید 
خودش را در دهان کوسه نگه می  داشت. تمام 
توانش را به کار گرفت تا از گلوی کوسه 
پایین نرود. حجم باالیی از آب و 

ماهی های دیگر از کنار ماهی دم طال 
رد می  شدند و سمت شکم کوسه 
می  رفتند ولی او محکم به گلوی کوسه 

چسبید تا پایین تر نرود و بتواند راه نجاتی پیدا 
کند.

ماهی دم طال حسابی ترسیده بود اما جرأتش را 
از دست نداد و با خودش گفت: به جای گریه و 

زاری باید کاری کنم. بعد هم با باله های کوچکش 
شروع به قلقلک دادن گلوی کوسه کرد. یک ضربه 

کوچولو اینجا، یک ضربه آنجا، یک قلقلک سمت 
راست گلوی کوسه و یک ضربه هم سمت چپ. 
خالصه اینقدر در گلوی کوسه باال و پایین رفت و 
قلقلکش داد که کوسه مجبور شد سرفه بلندی 
بکند. این سرفه بلند باعث شد ماهی دم طال با 

شتاب از گلوی کوسه به بیرون پرتاب شود.
ماهی دم طال باور نمی کرد از دست کوسه نجات 

پیدا کرده است. باله هایش زخمی شده و خسته و 
گرسنه بود. نای شنا کردن نداشت ولی با این حال 
همه توانش را جمع کرد. آنقدر سریع شنا کرد که 
فرصت حرف زدن با الک پشت دانا و خرچنگ پیر 

را هم پیدا نکرد ولی آنها که دیدند ماهی دم طال 
دارد به خانه برمی گردد، خوشحال شدند و برایش 

دست تکان دادند.
وقتی دم طال به نزدیکی مدرسه رسید، دید همه 

ماهی کوچولوها دور مادرش که از غصه و ناراحتی 
دوری ماهی دم طال غش کرده بود، جمع شده اند. 

ماهی دم طال خیلی از رفتارش پشیمان شد و از 
آن روز به بعد دیگر حتی یک روز مدرسه را هم 

از دست نداد. حاال دیگر می  دانست که برای 
ماجراجویی باید صبر کند تا بزرگ شود و وقتش 

برسد. حاال خوب می  دانست که برای ماهی 
کوچولویی مثل او، بودن کنار یک معلم سختگیر، 

هزار بار بهتر از یک ماجراجویی خطرناک است. 
ماهی دم طال هنوز هم گاهی شب ها کابوس کوسه 
را می  بیند و مادرش محکم او را در آغوش می  گیرد 
تا نترسد و بفهمد خانه، امن ترین جای دنیا است.

  نقاط را به هم متصل کن و نقاشی بکش

بادبادک 10

تست تخم مرغ پنیری

درس بزرگ

بیا باهم جغد بسازیم

آشپز کوچولو 

اگـــر به آشـــپزی عالقـــه داریـــد می توانید با 
دستورهای آشـــپزی آسان شروع کنید ولی 
حتمـــاً از بزرگترهـــا کمـــک بگیریـــد. یکی از 
این غذاهای ســـاده، تست تخم مرغ پنیری 
اســـت که درست کردن آن فقط 20 دقیقه 

طول می کشـــد.
بـــرای ایـــن غـــذای خوشـــمزه و آســـان بـــه 
ژامبـــون، کـــره، تعـــدادی نـــان تســـت، 4 
تخم مـــرغ، پنیر پارمســـان و نمـــک و فلفل 
بزرگترهـــا بخواهیـــد  از  احتیـــاج داریـــد. 
تفـــت  5 دقیقـــه  به مـــدت  را  ژامبون هـــا 
دهنـــد تا کمـــی برشـــته شـــوند )در صورتی 
کـــه اجـــازه دادنـــد، خودتـــان ژامبون هـــا را 
تفـــت دهیـــد.( بعد آنهـــا را کنـــار بگذارید تا 
خنک شـــوند. حـــاال نان ها را قالـــب بزنید و 
با کره ذوب شـــده کمی چرب کنید و داخل 
ماهی تابـــه بـــا شـــعله کـــم بگذاریـــد تا یک 
طرف آن طالیی شـــود. سپس نان را پشت 
و رو کنیـــد و تخم مـــرغ را داخل قســـمتی از 
نـــان که قالـــب زده اید، بشـــکنید و روی آن 
پنیر پارمســـان بریزید. وقتی زرده سفت تر 
شـــد و تخم مرغ پخـــت، غذای شـــما آماده 
اســـت. حاال ژامبون هـــا را روی نان بریزید و 
نوش جـــان کنیـــد. )اگر اجازه ندارید ســـراغ 
گاز برویـــد، می توانید در قالب زدن ژامبون 
و نـــان و همچنیـــن تزئین غذا بـــه مادرتان 
کمک کنید و بقیه کارها را به او بســـپارید.(

جغـــد یکـــی از پرنده هـــای بانمـــک و باهوش 
اســـت. صـــدای هوهـــوی آن در دل شـــب 
هرچنـــد بـــرای برخـــی ترســـناک اســـت ولـــی 
خیلی هـــا هـــم ایـــن صـــدا را دوســـت دارند و 
شـــاید هـــم برایشـــان خالـــی از لطف نباشـــد 
کـــه ایـــن پرنـــده پررمـــز و راز را در خانـــه خود 
داشـــته باشـــند. از آنجـــا کـــه این پرنـــده جزو 
حیوانـــات خانگی معمول نیســـت، اگر شـــما 
هم از این پرنده چشـــم درشت که با نگاهی 
مشـــکوک همـــه جا را نگاه می کند خوشـــتان 
می آیـــد، می توانیـــد بـــا ســـاده ترین امکانـــات 
یـــک کاردســـتی جغد بســـازید و اتاقتـــان را با 

آن تزئیـــن کنید.
برای ســـاخت این کاردستی به تعدادی کاغذ 
رنگـــی در رنگ هـــای مختلـــف، کاغذ ســـفید، 
الگـــوی بـــدن جغـــد، الگـــوی چشـــم، قیچـــی، 
ماژیک مشـــکی، نی کوچک آبمیوه و چسب 
نیاز دارید. ابتدا باید الگوها را روی کاغذهای 
رنگـــی بکشـــید و آنهـــا را بـــا قیچی جـــدا کرده 
و کنـــار بگذارید. چشـــم های جغد را هم روی 
کاغذ ســـفید بکشـــید و داخل آن را با ماژیک 
ســـیاه پرکنید تا بتوانید ســـیاهی چشم جغد 
را نمایـــش دهیـــد. حـــاال نوبت بـــه بدن جغد 
می رســـد. بدن را روی نی بچسبانید و شکم، 
دمـــاغ و چشـــم ها را روی بـــدن در جاهـــای 
مناســـب قـــرار دهیـــد و چســـب بزنیـــد. فقط 
مراقب باشـــید چســـب از گوشـــه و کنـــار کار 
بیـــرون نزنـــد تا کاردســـتی شـــما تمیـــز از کار 
دربیایـــد. حـــاال کاردســـتی را کنـــار بگذارید تا 
چســـب خشـــک شـــود. جغـــد رنگـــی زیبـــا را 
در گوشـــه ای از اتاقتـــان قـــرار دهیـــد و از آن 

لـــذت ببرید.

کاردستی

 میتونی دزد دریایی رو به گنج برسونی؟

 برای ماهی دم طال
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