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جادو

نویسنده و تصویرگر:  آنا هگلوند

برگردان: طاهر جام برسنگ

ناشر: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان /کتاب های تاک

گروه سنی: 7-9 سال

درباره ی کتاب

کتاب »جادو« داستان دخترکی است که پدرش برای نبرد با غولی که آدم ها را به 
سنگ تبدیل می کند، او را در خانه و در جزیره ای که زندگی می کنند، تنها گذاشته 
تنهایی  به  پدر  دخترک چشم انتظار  و  می آیند  پی هم  از  و شب ها  روزها  است. 
زندگی اش را اداره می کند. گاهی هم به غول می اندیشد؛ اگر او هم مثل من در آینه 

نگاه کند، چه خواهد شد؟
وقتی که آخرین شمع خانه که قرار بود راه را برای پدرش روشن کند می سوزد و 
تاریکی همه جا را فرا می گیرد، دخترک ناامید از بازگشت پدر، با آینه و چاقویی پا 
در راه می گذارد. در دریای تیره شنا می کند و به سرزمینی ناشناخته می رسد. در دل 
تاریکی، نشانه های اندک نور را دنبال می کند تا به خانه ی چترسازی پیر می رسد. 
کمی استراحت می کند و از چترساز می شنود که غول با نگاه کردن به چشم آدم ها 
آن ها را به سنگ تبدیل می کند. روز بعد دخترک خانه ی پیرزن را با چتری که از او 
هدیه  گرفته است، ترک می کند. دختر به سرزمینی می رسد که همه چیز سنگی و 
خاکستری و بی صدا است. ناگهان حضور غول را احساس می کند و بی درنگ زیر چتر 
پناه می گیرد. وقتی غول به باالی سرش می رسد، دخترک به او می گوید که خجالتی 
است و برای دیدن اش باید از سوراخ سقف چتر نگاه اش کند. دخترک با چاقو چتر 
را می شکافد، آینه را در مقابل چشمان غول می گیرد، جادو به خود غول برمی گردد و 
سنگ می شود. با سنگ شدن غول، سنگ ها دوباره جان می گیرند، دخترک پدرش را 

پیدا می کند و آرامش بازمی گردد.
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درباره ی آفریننده ی کتاب

آنا هگلوند نویسنده و تصویرگر پیشرو سوئدی متولد 
سال ۱۹۵۸ در استکهلم است. او هنرمندی خودآموخته 
ساخت  و  نمایشنامه نویسی  زمینه ی  در  و  است 
انیمیشن هم فعالیت می کند. هگلوند با بسیاری از 
مانند  سوئد  کودکان  ادبیات  سرشناس  نویسندگان 
باربرو لیندگرن، اولف استارک و گونار لندکویست همکاری داشته و آثارش در موزه 

هنر گوتنبرگ و موزه ملی استکهلم نگه داری می شود. 
پنکیک«  با کتاب »داستان  از سال ۱۹۸۲  به عنوان تصویرگر  را  کارش  آنا هگلوند 
آغاز کرد و تاکنون ۲۰ عنوان کتاب برای کودکان منتشر کرده که جایزه های ملی و 
بین المللی بسیاری را برای او به ارمغان آورده است. بسیاری از آثار او به زبان های 
مختلف ترجمه شده اند. کتاب »جادو« تنها اثر اوست که به فارسی ترجمه شده 

است. هگلوند یکی از پشتیبانان معنوی برنامه ی  »با من بخوان« است و حق انتشار 
و  کودکان  ادبیات  تاریخ  پژوهشی  انتشارات موسسه  به  را  فارسی  به  کتاب   این 

برنامه  ی »با من بخوان« اهدا کرده است.

توضیحات بیش تر

آنا هگلوند »جادو« را از اثری کالسیک به نام »تریپ، تروپ، ترول و دوم-دوم ِغول« 
الهام گرفته است. با این حال در این کتاب با متن و تصویرهایی بی زمان روبه رو 
پدرهای  اما همچون  است  زره پوش  قدیمی  سیاق جنگ جویان  به  پدر  هستیم. 
امروزی روزنامه به دست دارد و دخترک پا در دریایی می گذارد که مثل روغن موتور 

سیاه است.
جادو در هر زمانی ممکن است ُرخ دهد. انسان های بسیاری در طول تاریخ خود را 
در دل تاریکی تنها یافته اند و همیشه دشمنانی، پیدا یا پنهان، در کمین بوده اند تا 

آن ها را چنان دگرگون کنند که خود و دیگران را باز نشناسند.
چگونه کودکان مان را برای زیستن در چنین دنیایی آماده کنیم؟ شاید بعضی بگویند 
از بازگویی داستان های تلخ و تاریک بپرهیزیم و خاطر کودکان را آزرده نکنیم. به نظر 
می رسد هگلوند با این عده هم نظر نیست. جادو داستان امید، رویارویی با ترس، 

شجاعت، اعتماد به نفس و اتکا به زیرکی خود و تالش برای یافتن راه حل است.

برخورداری از مهارت حل مسئله مهارتی مهم در بهبود زندگی افراد جامعه است. آن 
هنگام که انسان مسائل خود را به درستی بشناسد و بهترین راه  ها را برای رویارویی 
با آن ها بیابد، زندگی اش رو به بهبود می رود. تاریک ترین و دردناک ترین لحظه های 
تاریخ که خاطره هایی از رنج و شرم از خود به جا گذاشته اند نیز نتیجه ی ناتوانی 

انسان ها در درست دیدن مشکالت و یافتن راه حل های مناسب است.
مسئله ی رهایی از رنجی همگانی در افسانه ها و آثار کالسیک راه حلی مشابه دارد؛ 
قهرمانی شجاع با هوش و قدرتی بی مانند یا نیرویی فرابشری به تنهایی در برابر 
دشمن قد علم  کند و »ز ُیمن همت اش کاری گشاید.« بازنویسی چنین اثری در دنیای 
امروز کمی متفاوت است. شخصیت اصلی در این داستان قدرت و نیرویی افسانه ای 
ندارد بلکه دخترکی کوچک و دور از پدر است. آن چه او انجام می دهد،  همانی است 

که کودک امروز نیاز دارد؛ باور و شناخت توانایی های خود و اعتمادبه نفس. 
در دنیای امروز کودکان می آموزند با همراهی هم مشکالت را حل کنند. در بازنویسی 
این موضوع توجه کرد.  شاید بگویید دخترک کتاب جادو  به  باید  آثار کهن هم 
در نبرد با غول، همچون قهرمان های اساطیری، تنهاست اما به راستی این طور 
نیست. از هنگامی که پدرش او را ترک می کند،  سر و کله ی پرنده ای کوچک و آبی در 
تصویرهای کتاب پیدا می شود. پرنده در تمام مسیر همراه دخترک است: در دریای 
قیرگون، در راه  نیمه تاریک و در سرزمین سنگ ها. همچنین دختر بدون کمک و 

حمایت پیرزنِ  چترساز توان رویارویی با غول و نابود کردن او را ندارد.
راه کار مشترک متون قدیمی و کتاب جادو برای حل مسئله،  بهره بردن از هوش و 
زیرکی است. دختر کتاب »جادو« ابزار خود را به خالقانه ترین شیوه به کار گرفت تا 
غول را شکست دهد. امروز می دانیم که تفکِر خالق نیاز همه ی انسان ها و مهارتی 

است که با تمرین پرورش می یابد. 

چهار مهارت شناخت خود، ارتباط بین فردی،  تفکر خالق و حل مسئله در داستان 
کوتاه کتاب »جادو« نقشی اساسی، پیش برنده و البته نامحسوس دارند. گفت و گوها 
و فعالیت هایی که در پیوند با این کتاب انجام می شوند  فرصت خوبی هستند تا 

توجه کودکان را به این مهارت ها جلب کنیم. 
اگر پرداختن به این مهارت ها در کتاب »جادو« نامحسوس است، در عوض متن و 
تصویرها روایت گر احساسی آشنا برای همه ی کودکان هستند: ترس. ترس از تنهایی، 
تاریکی، ناشناخته ها و البته غول. موضوع های بسیاری سبب ترس کودکان می شود 
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برای کودکان با گروه سنی باالتر، مدخل جزیره را از یک دانش نامه یا فرهنگ نامه  . 	
اختیار  را در  یا کره ی جغرافیایی  انتخاب کنید و بخوانید. یک نقشه جهان 
کودکان بگذارید و از آن ها بخواهید، با همکاری هم، جزیره ها یا کشورهای 
مجمع الجزایر )مجموعه ای از جزیره ها( را روی کره ی زمین پیدا  کنند )مانند 
ژاپن و فیلیپین(. در این فعالیت کودکان کار با دانش نامه را تمرین می کنند 
و جزیره ها، کشورها، قاره ها و اقیانوس ها و ... را در کره ی زمین مکان یابی 

می کنند.

گفت وگو پیش از بلندخوانی

پرسش های زیر را بپرسید و با کودکان در پاسخ های شان مشارکت داشته باشید. 
توجه کنید که این پاسخ های کودکان است که پرسش های بعدی ما را مشخص 
می کند. پرسش های زیر پیشنهادهایی برای آماده شدن ذهن ما و کودکان است، 
لزومی ندارد ترتیب زیر را برای گفت وگو رعایت کنیم و یا فقط همین پرسش ها را 

بپرسیم.

گفت وگو با تمرکز بر مفهوم جمع گرایی و اهمیت زندگی جمعی
از کودکان بخواهید تصور کنند در دنیایی زندگی می کنند که هر چه می خواهند، از 
خوراکی و اسباب بازی گرفته تا جانوران گوناگون در آن وجود دارد اما به جز خودشان 
هیچ انسان دیگری آن جا نیست. سپس در داستانی کوتاه زندگی شان را در آن 

دنیای خیالی توصیف کنند.
در پایان از کودکانی که داوطلب هستند بخواهید داستان خود را برای جمع بخوانند 

و درباره ی چنین دنیایی گفت وگو کنند.
گفت وگو را به شیوه ای هدایت کنید که کودکان اهمیت ارتباط با دیگران برای رفع 
نیازها، عشق ورزیدن، کمک گرفتن،  احساس شادی کردن و ... را دریابند. برای نمونه 

می توانید پرسش های زیر را با کودکان درمیان بگذارید:
از بودن در این دنیا چه احساسی داشتید؟  
به نظرتان بهترین ويژگی این دنیا چیست؟  
اگر در این دنیا از چیزی بترسید یا احساس نگرانی کنید، چه کار خواهید کرد؟  
هنگامی که در این دنیای خیالی غمگین بشوید، چه کارهایی انجام خواهید داد؟  

که گاهی برای بزرگ سال ها غیرقابل درک هستند. اگر والدین بپذیرند که ترس و 
 دلهره بخشی طبیعی از زندگی کودک است و در گفت گوها، بازی ها و فعالیت ها 
با  ابراز تنش ها و اضطراب های فرزندشان به وجود آورند، هم زمان  فضایی برای 
شناخت بیش  تر از فرزندشان، می توانند او را در مدیریت هیجان های اش یاری دهند. 
فراموش نکنیم ترس، کارکرد های مهمی برای فرد دارد. از جمله مراقبت از خود، کمک 
به تمرکز فکری و کسب انرژی الزم برای روبه رو شدن با موقعیت های ناشناخته. با 
گفتن این جمله ی همیشگی که: »نترس، شجاع باش، دیگه بزرگ شده ای و نباید 
بترسی...«، مشکل کودک حل نمی شود، بلکه نادیده گرفته می شود. پذیرفتن و درک 
احساس ترس کودک و طبیعی شمردن آن به او کمک می کند تا خود را ضعیف 
نداند و اعتماد به نفس خود را از دست ندهد. بعضی از تصویر های کتاب فضایی 
هراس آلود را به تصویر کشیده اند. نگران نباشید اما هنگام خواندن کتاب به واکنش 

کودکان توجه کنید و  شنونده ی خوبی باشید. 

توجه: فعالیت ها و گفت وگوهایی که در این دستنامه آمده است، پیشنهادهایی 
برای بلندخوانی و سهیم شدن این کتاب با کودکان است. بدیهی است انجام همه ی 
فعالیت ها در یک نشست امکان پذیر نیست. بلندخوان می تواند هربار کتاب را با 
یک رویکرد و با تمرکز بر هدف مشخصی بخواند و فعالیت مرتبط با آن را انتخاب 

و اجرا کند.

فعالیت های پیش از بلندخوانی

آشنایی با واژه ی جزیره 

ابتدا بهتر است برای کودکانی که نمی دانند جزیره چه گونه جایی است در این  باره 
توضیح بدهیم. برای این کار:

برای کودکان با گروه سنی پایین تر تصویر یک جزیره را روی تابلوی کالس . 	
نقاشی کنید و با زبان ساده برای شان توضیح دهید که جزیره یک خشکی است 
که گرداگردش را آب فرا گرفته باشد. از کودکان بپرسید به نظر آن ها در این 
جزیره چه چیزهایی می تواند وجود داشته باشد. هرچه را کودکان می گویند در 

این جزیره نقاشی کنید.
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اگر در این دنیای خیالی چیزی شما را خیلی خیلی خوشحال و هیجان زده کند،   
چه خواهید کرد؟

گفت  وگو با تمرکز بر واژه ی جادو و مسئله ی جمعی
به نظر شما جادو چیست؟  
تا به حال داستانی درباره ی جادو شنیده اید یا خوانده اید؟  
 فکر می کنید جادو خوب است یا بد؟  
اگر یک جادوی بد شهرمان را دچار مشکل کند،  چه کار باید بکنیم؟  
به نظرتان چه کسی می تواند یک جادوی بد را خنثی کند؟ چگونه؟  

گفت  وگو با تمرکز بر تنهایی و احساس ترس
تا به حال تنها مانده اید؟  
شما به تنهایی چه کارهایی را می توانید انجام دهید؟   
تنها ماندن چه احساسی دارد؟  
تا به حال برای تان پیش آمده وقتی تنها هستید از چیزی بترسید؟   
اگر زمانی که تنها هستید از چیزی بترسید، چه کار می کنید؟  

هنگام بلندخوانی 

هنگامی که برای بار نخست کتاب را برای کودکان می خوانید، پرسش های کم تری 

مطرح کنید و آن ها را به گمانه زنی تشویق کنید. در خوانش های بعدی می توانید 

پرسش های بیش تری مطرح کنید و کودکان را یاری کنید تا الیه های ژرف تر داستان را 

کشف کنند. هنگام بلندخوانی تالش کنید پرسش هایی را با کودکان در میان بگذارید 

که آن ها را به ورود به دنیای داستان بیش تر تشویق کند. مهم این است که هنگام 

خواندن کتاب، کودکان هرچه بیش تر با فضای داستان و شخصیت های آن درگیر 

شوند. پس از بلندخوانی فرصت کافی دارید که پرسش هایی را برای فاصله گرفتن 

کودکان از فضای داستان مطرح کنید و آنان را تشویق کنید که اگر تجربه یا حسی 

مشابه با شخصیت های داستان دارند با شما به اشتراک بگذارند.

گفت  وگو را با نشان دادن تصویر روی جلد آغاز کنید. از کودکان بپرسید به نظر   
شما این کتاب چه جور کتابی است؟ درباره ی چیست؟ چه چیزهایی در تصویر 

می بینند؟ )نگاه کودکان را به سایه ای که روی زمین افتاده است، سنگ ها، حالت 
ابزاری که در دست و در جیب دارد،   چهره ی دخترک، شیوه ی ایستادن او و 
هدایت کنید.( در ادامه بپرسید فکر می کنند جادویی که کتاب درباره اش نوشته 

شده است چیست؟
در آغاز داستان اجازه دهید کودکان تصویر را خوب ببینند. از آن ها   

ابتدا اجازه دهید کودکان  بپرسید در تصویر چه می بینند؟ همیشه 
برداشت خودشان را از تصویر بگویند و شما صرفًا گفته های آن ها را 
کامل کنید. نظر کودکان را به تصویر قلعه در جزیره و همچنین به تنها 

قایِق جزیره جلب کنید. 
در جایی از داستان که پدر دخترک به او می گوید به نبرد غول می رود،   

از کودکان بپرسید پدر دختر از کجا فهمید که غولی انسان ها را به سنگ 
تبدیل می کند؟ )شاید در روزنامه خوانده است( به نظرشان غول چه طور این کار 
را انجام می دهد؟ و جنگ جو چه طور می خواهد او را شکست دهد؟ از کودکان 

بپرسید روی میز چه چیزهایی می بینند؟ 
در صفحه ای که پدر از دختر خداحافظی می کند، از کودکان بپرسید چه چیزی   

روی میز تغییر کرده است؟ )یکی از فنجان ها شکسته است(. در ادامه بپرسید 
فکر می کنند دخترک چه احساسی دارد؟

در جایی از داستان که دختر چشم انتظار پدر کارهای خانه را انجام می دهد، بار   
دیگر از کودکان بپرسید روی میز چه می بینند؟ نظر آن ها را به تغییر وسایل روی 
میز )فنجان تعمیر شده و نان کوچک تر است(، پرنده ی کوچک آبی و آینه جلب 

کنید. 
در صفحه ای که دختر به آینه نگاه می کند و از خود می پرسد اگر غول به آینه نگاه   

کند چه می شود، کمی تعلیق ایجاد کنید و نظر کودکان را درباره ی نتیجه ی نگاه 
کردن غول به آینه را جویا شوید. 

پیش    وقت  خیلی  باید  پدرش  که  می کند  فکر  خود  با  دخترک  که  هنگامی 
برمی گشت، از کودکان بپرسید به نظرشان چه اتفاقی برای پدر افتاده است؟

در تصویری که آخرین شمع خاموش شده و تاریکی همه جا را فراگرفته است،   
از کودکان بپرسید چه احساسی دارند. سپس از آن ها بخواهید به تصویر سیاه 

دقت کنند و بگویند چه می بینند.
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از کودکان بپرسید به نظرشان چرا دختر آینه و چاقو را با خود برد؟  
در بخش هایی از داستان که دختر در دریا و راه پیش می رود، از کودکان بپرسید   

چه جانوری در تصویر می بینند؟ نظر کودکان را به پرنده ی کوچک آبی جلب 
کنید.

هنگامی که دخترک پا در راه نیمه روشن می گذارد از کودکان بپرسید به نظرشان   
راه به کجا خواهد رسید؟

را نشان می دهد،  از کودکان بخواهید    در تصویری که خانه ی پیرزن چترساز 
آن چه را در تصویر می بینند بیان کنند. سپس این پرسش را طرح کنید که فکر 

می کنند چترهای پیرزن به چه کاری می آیند؟ 
احساس دخترک را زمانی که به سرزمین ویران شده می رسد، از کودکان جویا   

شوید.
هنگاهی که دخترک زیر چتر پنهان شده است و با چاقو آن را می شکافد، مکث   

کنید و از کودکان بپرسید فکر می کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
را به    در پایان داستان زمانی که جادوی غول شکسته می شود، نظر کودکان 

جایی که دختر ایستاده و افراد و جانوران دیگری که دوباره به شکل خودشان 
برگشته اند جلب کنید.

فعالیت های پس از بلندخوانی

گفت گوی پس از بلندخوانی

پرسش های زیر را با کودکان در میان بگذارید. همچنین می توانید درباره ی هر یک از 
موضوع هایی که پیش از بلندخوانی کتاب با کودکان صحبت کرده اید گفت وگو کنید.

آیا شخصیت دخترک را دوست داشتید؟ از او خوش تان آمد؟ به نظر شما او چه   
جور دختری بود؟

فکر می کنید داستان در چه زمانی رخ داده است؟ مربوط به روزگاران گذشته   
است یا زمان حال؟

وقتی پدر دخترک او را تنها گذاشت، دخترک چه احساسی داشت؟  
شما اگر تنها می ماندید چه احساسی داشتید؟  
دخترک پس از رفتن پدر، خود را با کارهای خرده ریز خانه سرگرم می کرد. کارهای   

خرده ریز در خانه ی شما چیست؟ و شما در انجام کدام  کارها به پدر و مادرتان 
کمک می کنید؟

فکر می کنید چرا دختر هرشب در آینه خود را نگاه می کرد؟  
پیرزن همیشه چتر درست می کرد. فکر می کنید آیا پیش از دختر   

هم کسی برای در امان ماندن از چشمان غول از چترهای پیرزن 
استفاده کرده بود؟

خانه ی پیرزن گرم و زیبا بود. به نظر می رسد او با داشتن چتر   
از جادوی غول در امان مانده بود. اما فکر می کنید چرا با این که 

بخشی از چاره را می دانست،  به نبرد غول نرفته بود؟
آیا چتر برای شکست دادن غول کافی بود؟  

انسانی بی مانند

اتاق یا  آن چه نیاز دارید: آینه، چشم بند یا تکه پارچه ای برای بستن چشم ها، دو 
فضای مجزا

هدف: افزایش اعتماد به نفس در کودک، درک منحصر به فرد بودن هر انسان

توضیح فعالیت: ابتدا با کودکان گفت وگو کنید و به آن ها بگویید فردی ویژه که 
منتظر  اتاق مجاور  در  دارند  آن ها خیلی دوست اش  و  نیست  او  مثل  هیچ کس 
آن هاست. در اتاق دیگر آینه ای قرار دهید. سپس از کودکان بخواهید حدس بزنند 
قرار است چه کسی را مالقات کنند. در ادامه یک به یک از کودکان بخواهید چشمان 
خود را با چشم بند یا پارچه ببندند و آن ها را با چشم های بسته به اتاق مجاور ببرید. 
هنگامی که در برابر آینه ایستادند، از آن ها بخواهید چشمان  شان را باز کنند و به 

خود بنگرند.
پس از این که همه ی کودکان با خودشان در آینه دیدار کردند،  درباره ی این تجربه 

گفت وگو کنید. از آن ها بپرسید:
هنگام دیدن خودشان چه احساسی داشتند؟  
تا به حال به این موضوع فکر کرده بودند که چه فرد ویژه ای هستند؟  
کدام ويژگی خود را ویژه و متفاوت از دیگران می دانند؟  
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ترسناک ها

هدف: باال بردن اعتماد به نفس، گفت وگو درباره ی تجربه ها و ترس ها،  تقویت 
مهارت حل مسئله

آن چه نیاز دارید: کاغذ یا مقوای A4 ، مداد رنگی

توضیح فعالیت: کودکان را به گروه های چهار نفره تقسیم کنید. به هر یک از کودکان 
یک کاغذ یا مقوا بدهید و از آن ها بخواهید روی مقوا تصویری چیزی را که از آن 
می ترسند نقاشی کنند. اگر کودکی گفت از چیزی نمی ترسد به او بگویید اگر خواهر، 
برادر یا دوست  اش از چیزی می ترسد، تصویر آن را بکشد. می توانید برای ایجاد 
گوناگونی در تصویرها خودتان پیشنهادهایی به کودکان بدهید: حشرات، رعد و 
برق، آمپول و دکتر، تاریکی و سایه و ... . برای دادن این پیشنهادها به کودکان 
می توانید از این جمله استفاده کنید: »من دوستی داشتم که از ............ می ترسید.«

پس از این که کودکان تصویر ترس های خود را کشیدند،  آن را به هم گروهی های 
خود بدهند. سپس هر کس برای سه نفر دیگر راهکارهایی برای غلبه بر ترس شان 

می نویسد یا نقاشی می کند. 

چتر،  آینه،  چاقو

هدف: تقویت مهارت تفکر خالق

آن چه نیاز دارید: کارت تصویر اشیا

توضیح فعالیت: نخست به کودکان یادآوری کنید که دخترک با استفاده از سه 
وسیله  که به ظاهر ارتباطی با هم ندارند،  توانست غول را شکست دهد. 

سپس کارت های کوچکی درست کنید و روی هر یک از آن ها نام یک شی را بنویسید 
یا تصویر آن را بکشید. می توانید این کار را با کمک خود کودکان انجام دهید. 
کارت ها را بدون ترتیب خاصی به پشت روی میز بچینید. کودکان را به گروه های 

چهار نفره تقسیم کنید و از هر گروه بخواهید سه کارت را انتخاب کند. 
از هر گروه بخواهید پس از گفت گو با هم، کاری خالقانه که با استفاده از آن اشیا 
می توان انجام داد را بنویسند یا تعریف کنند. این کارها می تواند در دنیای واقعی 

عملی باشند یا نباشند. 
شما  کارت هاست.  کردن  درست  برای  پیشنهای  واژه های  از  نمونه ای  زیر  جدول 

می توانید هر شی دیگری را جایگزین کنید. برای راهنمایی کودکان می توانید ابتدا 
خودتان از میان اشیا زیر سه شی را انتخاب و کارکردهای خالقانه ی خود را بیان کنید. 

کیف پارچه ای قیچی قاشق

سطل ژاکت صندلی

صندوقچه چراغ قوه شانه

قاب عکس قابلمه کلید

ساعت چوب رختی عینک

برای نمونه:
من اگر شب در خانه تنها باشم و از آمدن دزد بترسم با چراغ قوه به صندلی   

باز و  را باالی صندلی  نور می تابانم تا سایه اش روی دیوار بیافتد بعد قیچی 
بسته می کنم تا سایه شبیه موجودی شود که دهان اش را باز و بسته می کند. 

این طوری دزدها جرئت نمی کنند به خانه ی ما بیایند.
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تدوین و تنظیم: گروه دستنامه های »با من بخوان«

همکاران این دستنامه:

شیدا اکبری، سارا یوسف پور 


