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آخ جون، باغبانی

تصویرساز:راحلهکریمبخش
نویسنده:حمیدهزمانی

1

یک گلدان پر از گوجه فرنگی

سنبله مهمان داردسبدی پر از ریحان

ــون  ــت: »مامان  ج ــد گف ــدای بلن ــا ص ــاره ب ــت، دوب ــاق می  رف ــه آن ات ــاق ب ــن ات ــه از ای ــنبله همین طورک س
کجایــی؟!« بعــد رفــت ســمت آشــپزخانه و گفــت: »مامــان! ســام! صــدای منــو نمی شــنوی؟ صبحــت بخیــر!« 
ــزم! اصــاً  ــب گفــت: »اوه، متأســفم عزی ــر ل ــدی ب ــا لبخن ــود، ب ــده ب ــه خــودش آم ــازه ب ــه ت مامان ســنبله ک

ــان.« ــه بادمج ــرای قیم ــم ب ــرخ می  کن ــاز س ــود. دارم پی ــم نب حواس
ســنبله گفــت: »آخ جــون قیمــه بادمجــون! پــس امــروز میهمــان داریــم؟!« مامان ســنبله بــدون این کــه چشــم از 
پیازداغ  هــا بــردارد گفــت: »آره دختــرم. قــرار اســت مادربــزرگ و خالــه ســارا بــا سوســن بــه خانه مــان بیایند.« 
ســنبله کــه از  شــنیدن ایــن خبــر خوشــحال شــده بــود، دور خــودش چرخــی زد و گفــت: »واای، آخ جــون! 
ــم  ــم بچین ــم از ریحان  های ــر می  توان ــروز دیگ ــازه ام ــم. ت ــان ده ــن نش ــه سوس ــم را ب ــم گلدان های می  توان

ــه  ــاط خان ــت. حی ــردن اس ــغول کار ک ــنبله مش ــادر س ــح زود م ــروز از صب ام
ــاق  ــش را روی اج ــرده و غذای ــری ک ــارو و گردگی ــا را ج ــته و خانه  ه را شس
گذاشــته، خاصــه کــه کلــی کار کــرده اســت. ســنبله وقتــی از خــواب بیــدار 
ــدان گوجه  فرنگــی  اش رفــت. ریحان  هــای  ــدان ریحــان و گل شــد، ســراغ گل
ســنبله بــزرگ شــده  اند. حــاال ســنبله می  توانــد آن هــا را بچینــد و ســر ســفره 
غــذا بیــاورد. ســنبله وقتــی چشــمش بــه ریحان  هــای شــاداب و جــوان افتــاد، 
بــا خنــده بــه آن هــا گفــت: »ســام ریحان  هــای مــن! چقــدر بــزرگ شــده اید! 
ــم  ــا ه ــی ب ــا همگ ــم.« ریحان  ه ــتفاده کن ــما اس ــم از ش ــر می  توان ــاال دیگ ح
خندیدنــد و تکانــی بــه خودشــان دادند.  ســنبله از پنجــره بیرون را نــگاه کرد. 
حیــاط آب پاشــی شــده بــود و همه جــا مرتــب بــود. بــا خــودش گفــت حتمــاً 
امــروز مهمــان داریــم. از اتاقــش بیــرون رفــت و بلنــد صــدا زد: »ســام مامــان! 
ــپزخانه  ــوی آش ــه ت ــنبله ک ــم؟« مامان س ــان داری ــروز مهم ــر! ام ــح بخی صب

مشــغول ســرخ کــردن پیازهــا بــود، صــدای ســنبله را نشــنید.

و بیــاورم ســر ســفره غــذا.« بعــد هــم دوان دوان رفــت تــا صورتــش را آبــی 
بزنــد و بیایــد صبحانــه بخــورد. نزدیــک ظهــر اســت و میهمان  هــا آمده  انــد. 
ســنبله بعــد از اینکــه بــه مــادرش در پذیرایــی میهمان  هــا کمــک کــرد، دســت 
سوســن را گرفــت و بــه اتاقــش بــرد. سوســن دخترخالــه ســنبله اســت و هــم 
ســن و ســال او. سوســن گلدان  هــای ســنبله را کــه دیــد، از خوشــحالی فریــاد 
ــدان  ــم گل ــن ه ــنگی! م ــای قش ــه گلدان  ه ــنبله، چ ــت: »وااای س ــید و گف کش
ــن  ــی از ای ــم کم ــا ه ــا ب ــت: »اول بی ــرویی گف ــا خوش ــنبله ب ــم...« س می  خواه
برگ  هــای ریحــان بچینیــم. االن وقــت خوردن  شــان اســت. ببیــن چــه بــزرگ 
ــگل ریحــان شــده اســت.« بعدهــم شــروع  ــک جن ــل ی ــم مث شــده  اند! گلدان
کــرد بــه چیــدن برگ  هــای ریحــان. بعــد از این کــه ریحان  هــا را چیــد، رو بــه 
سوســن کــرد و بــه او گفــت: »سوســن  جان، هفتــه دیگــر می  آیــم خانــه شــما 
بــا هــم لوبیــا بکاریــم. خوبــه؟ البتــه بایــد بــا مامانــم هماهنــگ کنــم.« سوســن 
کــه از خوشــحالی بــال درآورده بــود، پریــد تــوی بغــل ســنبله و او را بوســید.
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آخ جون بازی

تصویرساز:عارفهحقگشایی
نویسنده:عظیمهحقگشایی

هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه خبر است؟
سنبله با گلدان های مختلف َآشنا شد، اما هنوز باید درمورد خاک بیشتر بداند، برای همین 

کرم گلدانی برنامه هفته بعد را درمورد خاک ها گذاشته است. او قرار است درمورد موجودات 
ریز درون خاک ها با سنبله و کرم کوچولو صحبت کند.

1- آیا می توان به جای آب از ماده دیگری استفاده کرد؟

2- درصورت استفاده از ماده دیگر، آیا باید شیء دیگری را جایگزین ماقه کرد؟ 

3- آیا می شود فرد دوم گروه به جای جمله، فقط مجاز به گفتن کلمه باشد؟ 

بریم سراغ یه بازی جذاب و دوست داشتنی

چشم بسته

بــرای انجــام ایــن بــازی بــه دو گــروه دونفــره نیــاز داریــم، به عــاوه یــک ســطل آب و یــک ماقــه و چنــد ظــرف کوچــک در 
شــکل ها و ســایزهای مختلــف و یــک چشــم بند نیــز بایــد تهیــه کنیــد. ابتــدا بــه قیــد قرعــه گــروه 1 را مشــخص کــرده و بعــد 
ــه  دســت  ســطل آب را پــر از آب کــرده و ظرف هایــی را کــه آمــاده کرده ایــم درکنــار ســطل قــرار می دهیــم و ماقــه را ب
یکــی از اعضــای گــروه 1 داده و از او می خواهیــم بــا دقــت بــه ســطل آب و ظرف هــای کوچــک نــگاه کنــد. بعــد چشــم های او 
را می بندیــم و او بایــد بــا چشــم بســته، بــا ماقــه از تــوی ســطل، آب بــردارد و ظرف هــای کوچــک را از آب پــر کنــد، بــدون 

این کــه ذره ای آب بیــرون از ظرف هــا و روی میــز یــا زمیــن ریختــه شــود. 
نفــر دوم گــروه می توانــد بــا گفتــن جمله هایــی او را راهنمایــی کنــد، امــا تعــداد جمله هــا محــدود اســت و بــه ازای هــر ظــرف 
کوچــک، می توانــد یــک جملــه بگویــد. مثــاً اگــر 10 ظــرف کوچــک داریــم، نفــر دوم فقــط بــا10 جملــه می توانــد نفــر اول 
ــر از آب می کنیــم؛ یعنــی  ــا ظرف هــای کوچــک پ ــازی ســطل را ب ــه مهــم این کــه قبــل از شــروع ب ــد.  نکت را راهنمایــی کن
مقــدار آب داخــل ســطل دقیقــاً به انــدازه ظرف هــای کوچــک پــر از آب اســت و بنابرایــن اگــر آب را روی میــز یــا زمیــن 
ــر از آب کنیــم. نکتــه دیگــر این کــه دســت فــرد چشم بســته نبایــد  بریزیــم، آب کــم می آیــد و نمی توانیــم ظرف هــا را پ
بــه ظرف هــا بخــورد، در ایــن صــورت او ســوخته و گــروه هیــچ امتیــازی نمی گیــرد. در ایــن بــازی هرگــروه کــه ظرف هــای 

بیشــتری را پــر از آب کنــد، برنــده اســت.

به این سؤاالت 
پاسخ دهید: 
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تصویرساز:عارفهحقگشایی
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 حمله هشت پاهای
غول پیکر

ماجراهای 
پرسید: این هشت پاها چقدر بزرگ هستند! پوکی جواب داد: کله پوک از شنیدن این خبر خیلی ترسیده بود. او از پوکی هشت پاهای غول پیکر به شهر کوکی  پوکی! چه خبر وحشتناکی! حمله  لکه  پوک  و لکه  کوک

این هشت پاها به اندازه دایناسورها بزرگ اند. از خونه ها و آپارتمان ها 
بزرگ ترند. کله پوک پرسید: هشت پاها ما کله پوک ها و کله کوک ها رو 

می خورند؟ پوکی گفت: من شنیدم که اون ها عاشق رنگ نارنجی و قرمزند 
و هرچیزی رو که نارنجی و قرمز باشه، می خورند. کله پوک که از ترس بغض 

کرده بود، گفت: اون ها کی حمله می کنند؟ پوکی با ناراحتی جواب داد: فکر کنم 
امشب حمله می کنند. کله پوک جیغ زد: امشب! امشب هشت پاهای غول پیکر 

غول پیکر رنگ های دیگه رو دوست دیگه با تو کاری ندارند. هشت پاهای و نارنجی رو از خونه ات بیندازی بیرون. اون وقت حمله می کنند و ما رو می خورند؟ پوکی گفت: نترس! باید هرچیز قرمز 
ندارند.

اما کله پوک ترسان و لرزان به خانه رسید 
و با دقت به وسایل خانه اش نگاه کرد. او می خواست همه 

وسایلی را که رنگ قرمز یا نارنجی داشتند، از زندگی اش بیرون بیندازد. 

وای! چقدر رنگ قرمز و نارنجی! گل های فرش خانه کله پوک قرمز بود و پتو و 

روتختی کله پوک، راه راه نارنجی داشت. چندتا از لباس هایش هم نارنجی بودند و یک 

شلوار قرمز هم داشت. گل های گلدان هم قرمز بودند و توی یخچال هم گوجه فرنگی و سیب، 

قرمز و هویج ها نارنجی بودند. توی آشپزخانه، چندکیلو لوبیای قرمز داشت و در همه ظرف های ادویه 

قرمز بودند. چندتا از اسباب بازی هایش هم قرمزرنگ بودند. او ماشین آتش نشانی اش را خیلی دوست 

داشت، همین طور عروسک خروس نارنجی اش را. اما کله پوک خیلی ترسیده بود و نمی خواست هشت پاهای 

غول پیکر او را بخورند، برای همین هم خیلی سریع شروع به کار کرد. او یک کیسه زباله بزرگ آورد تا همه 

وسایل قرمز و نارنجی اش را توی آن بریزد. او لباس های نارنجی و شلوار قرمزش را برداشت، اما قبل از آن که 

آن ها را توی کیسه زباله بیندازند، فکری به سرش زد. او همه لباس هایش را توی مایع سفیدکننده ریخت تا 

رنگشان برود و سفید شوند. او نتوانست خروس نارنجی و ماشین آتش نشانی اش را هم توی کیسه زباله بیندازد. 

او اسباب بازی های عزیزش را توی یک جعبه آبی گذاشت و جعبه را زیر تختش قایم کرد تا هشت پاهای 

غول پیکر آن ها را نبینند و نخورند. کله پوک با سرعت فرش خانه را لوله کرد و روی دوشش گذاشت تا به 

بیرون خانه ببرد. او فرش را به کوچه بغلی برد تا هشت پاها به خاطر گل های قرمز فرش، به خانه 

او نیایند و او را نخورند. اما وقتی با سرعت به خانه برمی گشت، جلوی 
در خانه خشکش زد. 

او با حیرت به خانه اش نگاه می کرد. پنجره های خانه اش 
قرمز بود و حتماً هشت پاها به خانه او حمله می کردند 

و او را می خوردند.

1
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

کله پوک تا خانه کله کوک دوید 
و در زد. وقتی کله کوک با لبخند در را باز کرد، 

کله پوک بدون سالم و هیچ مقدمه دیگری گفت: امشب قرار است 
هشت پاهای غول پیکر به ما حمله کنند. اون ها عاشق رنگ نارنجی و قرمز 

هستند و هرچیزی که نارنجی یا قرمز باشد را می خورند. تو هم که رنگ نارنجی 
را خیلی دوست داری. باید همه وسایل نارنجی ات را از خانه بیرون بیندازی، وگرنه تو 
و وسایل نارنجی ار ت را می خورند. کله کوک که از تعجب دهانش بازمانده بود، پرسید: 

تو این حرف ها را از کجا می دانی؟ کله پوک با وحشت جواب داد: همه این ها را پوکی به من 
گفته. ما وقت نداریم و به جای این سؤال ها برو و وسایل نارنجی رنگت را از خانه بینداز بیرون. 
من هم رفتم تا به کارهای خودم برسم. کله پوک این را گفت و قبل از این که کله کوک حرف 
دیگری بزند، رفت. کله پوک خیلی مهربان بود و دوست نداشت هشت پاهای غول پیکر دوستش 

کله کوک را بخورند. کله کوک این را می دانست، اما کله کوک هر حرفی را به راحتی قبول نمی کرد. 
او موجودی اهل فکر و تحقیق بود. کله کوک چندبار حرف های کله پوک را مرور کرد. 

کله کوک می دانست که هشت پاها توی اقیانوس ها و دریاها زندگی می کنند،اما شهر 
کوکی پوکی نزدیک دریا و اقیانوس نبود و بعید بود هشت پاها 

این همه فاصله با آب را دوام بیاورند. او به پوکی زنگ 
زد تا از او سؤال کند که این خبر را از کجا شنیده 

است.

اما کله پوک ترسان و لرزان به خانه رسید 
و با دقت به وسایل خانه اش نگاه کرد. او می خواست همه 

وسایلی را که رنگ قرمز یا نارنجی داشتند، از زندگی اش بیرون بیندازد. 

وای! چقدر رنگ قرمز و نارنجی! گل های فرش خانه کله پوک قرمز بود و پتو و 

روتختی کله پوک، راه راه نارنجی داشت. چندتا از لباس هایش هم نارنجی بودند و یک 

شلوار قرمز هم داشت. گل های گلدان هم قرمز بودند و توی یخچال هم گوجه فرنگی و سیب، 

قرمز و هویج ها نارنجی بودند. توی آشپزخانه، چندکیلو لوبیای قرمز داشت و در همه ظرف های ادویه 

قرمز بودند. چندتا از اسباب بازی هایش هم قرمزرنگ بودند. او ماشین آتش نشانی اش را خیلی دوست 

داشت، همین طور عروسک خروس نارنجی اش را. اما کله پوک خیلی ترسیده بود و نمی خواست هشت پاهای 

غول پیکر او را بخورند، برای همین هم خیلی سریع شروع به کار کرد. او یک کیسه زباله بزرگ آورد تا همه 

وسایل قرمز و نارنجی اش را توی آن بریزد. او لباس های نارنجی و شلوار قرمزش را برداشت، اما قبل از آن که 

آن ها را توی کیسه زباله بیندازند، فکری به سرش زد. او همه لباس هایش را توی مایع سفیدکننده ریخت تا 

رنگشان برود و سفید شوند. او نتوانست خروس نارنجی و ماشین آتش نشانی اش را هم توی کیسه زباله بیندازد. 

او اسباب بازی های عزیزش را توی یک جعبه آبی گذاشت و جعبه را زیر تختش قایم کرد تا هشت پاهای 

غول پیکر آن ها را نبینند و نخورند. کله پوک با سرعت فرش خانه را لوله کرد و روی دوشش گذاشت تا به 

بیرون خانه ببرد. او فرش را به کوچه بغلی برد تا هشت پاها به خاطر گل های قرمز فرش، به خانه 

او نیایند و او را نخورند. اما وقتی با سرعت به خانه برمی گشت، جلوی 
در خانه خشکش زد. 

او با حیرت به خانه اش نگاه می کرد. پنجره های خانه اش 
قرمز بود و حتماً هشت پاها به خانه او حمله می کردند 

و او را می خوردند.

2

اما توی خانه کله کوک 
هیچ کدام از این خبرها نبود. پوکی 

به کله کوک گفته بود که این خبر را از پسر 

همسایه شان شنیده، ولی هیچ کس در هیچ جای دیگری 

این خبر را نشنیده بود، توی هیچ مجله و روزنامه ای این 

خبر نبود و اخبار تلویزیون و رادیو هم این خبر را نگفته بودند. 

کوکی و دوستان دیگر کله کوک هم اصالً از هشت پاها چیزی 

نشنیده بودند. برای همین هم کله کوک نتیجه گرفت که این 

خبر صحیح نیست. کله کوک راه افتاد و پیش 

کله پوک رفت تا برای او توضیح 
دهد که این خبر اشتباه است.

پر از لوازم و خوراکی های قرمز و نارنجی وسط اتاق بود که کله پوک را رنگ سبز زده بود. خانه اش قالی نداشت و چند کیسه زباله رسید، از تعجب خشکش زد. کله پوک همه پنجره ها وقتی کله کوک به خانه کله پوک 
می خواست آن ها را دور بریزد. کله پوک گفت: چه خوب که برای کمک 

آمدی! کله کوک گفت: فرش خانه ات کجاست؟ کله پوک جواب داد: فرش 
خانه ام پر از گل های قرمز بود و من بردم توی کوچه بغلی کنار دیوار ساختمان 
نیمه کاره گذاشتمش. کله کوک گفت: وای از دست تو! بیا تا کسی فرشت را به 

خانه اش نبرده، بریم و فرش را به خانه مان بیاوریم. من هم توی راه برایت تعریف 
می کنم که هشت پای غول پیکر عاشق رنگ قرمز و نارنجی اصالً وجود نداره. کله پوک 
گفت: ولی این حرف پوکی بود. کله کوک گفت: می دونم! بیا بریم فرشت رو بیاریم 

تا برایت توضیح بدم. فردا شد و هیچ هشت پایی به شهر حمله نکرد. آنجا 
صحبتی را باور کند، چون ممکن است آن یک بود که کله پوک فهمید نباید خیلی زود هر خبر و 

شایعه بی ارزش باشد!
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خوانش کتاب »خانه ای روی شیشه«

ضربدر سفید مهربان
حشــرات دورهــم جمــع شــده بودنــد و دربــاره خبــر جدیــد بــا هــم صحبــت 
ــا  ــد ت ــه باغچــه می آمدن ــواده اش ب ــد. پســر عموکفشــدوزک و خان می کردن
ــی گفــت:  ــا ناراحت ــا ب ــه زیب ــد. پروان ــرای همیشــه در باغچــه زندگــی کنن ب

مــن دوســت نــدارم خانــواده کفشــدوزک ها خانه شــان را کنــار خانــه مــن 
بســازند. آن هــا بچــه دارنــد و بچه هــا شــلوغ و پرســروصدا هســتند.

هــم خرابــکار هســتن.  بچه هــا  از  بعضــی  گفــت:  خاله عنکبــوت 
ــت:  ــو گف ــد. مورچه کوچول ــاره کن ــم را پ ــان تارهای ــم بچه ش می ترس
ــاً آن هــا خانه شــان را نزدیــک گل ســرخ می ســازند و همســایه  مطمئن
ــک  ــم نزدی ــدوزک ه ــه عموکفش ــد ب ــون می خواهن ــوند، چ ــا می ش م

باشــند. 

ــازی مــن بســازند،  ــن ب ــوی زمی ــه خانه شــان را ت ــاد زد کــه »نکن ــا فری هزارپ
ــا  ــا ب ــه زیب ــم.« پروان ــازی می کن ــرخ ب ــای گل س ــر برگ ه ــه زی ــن همیش م
ــه باغچــه  ــد ب ــدارم حشــرات جدی ناراحتــی گفــت: مــن کــه اصــاً دوســت ن
ــت:  ــو گف ــند. مورچه کوچول ــی نباش ــرات خوب ــا حش ــاید آن ه ــد، ش ــا بیاین م
ــوش  ــه ای در گ ــام کودکان ــدای س ــند. ص ــی باش ــرات خوب ــم حش ــاید ه ش
حشــرات پیچیــد. همــه به طــرف صــدا برگشــتند. کفشــدوزک کوچولو گفــت: 
ــی  ــما خیل ــنگی! ش ــه قش ــه پروان ــتم. وای، چ ــدوزک کوچولو هس ــن کفش م
ــرده  ــف ک ــون تعری ــم برام ــه بابابزرگ ــتین ک ــی هس ــنگ تر از اون قش
بــودن. بعــد بــا ســرعت یــک نقاشــی بــه پروانــه زیبــا داد و گفــت 
ایــن نقاشــی شماســت. پروانــه زیبــا بــا دهــان بــاز و خاله عنکبوت 
ــدوزک کوچولو  ــه کفش ــب ب ــده از تعج ــم های گردش ــا چش ب

ــد. ــگاه می کردن ن

تــو  بابابــزرگ  گفــت:  بچه کفشــدوزک  بــه  مورچه کوچولــو   
داره.  تــو  مثــل  شــیرین زبونی  و  مــؤدب  نــوه  کــه  خیلــی خوشــبخته 
کفشــدوزک کوچولو گفــت: شــما مورچه ســیاه هســتین؟ بابابزرگــم دوســت 
دارن مــن مثــل شــما فعــال و پــرکار باشــم. می گــن شــما همیشــه بــه 
ــه  ــا را هــم ب ــو و هزارپ ــن و بعــد نقاشــی مورچه کوچول همــه کمــک می کنی
آن هــا داد. خاله عنکبــوت گفــت: »کوچولــو! مامــان و بابــات کجــا هســتن؟« 
کفشــدوزک کوچولو گفــت: »وســایل مــا خیلــی زیــاده، مــن اومــدم بابابزرگــم 
رو بــرای کمــک ببــرم، چــون مامــان و بابــا خیلی خســته شــدند و کنــار باغچه 
نشســتند.« مورچه کوچولــو گفــت: »نیــازی نیســت بابابزرگــت رو ببــری، مــن 
ــم  ــوت ه ــا و خاله عنکب ــه زیب ــا و پروان ــم.« هزارپ ــون می کن ــودم کمکش خ
گفتنــد: »ماهــم می آییــم کمــک.« کفشــدوزک کوچولو گفــت: »شــماها چقــدر 

مهربونیــن! مــن خیلــی خوشــحالم کــه قــراره مــا همســایه شــما باشــیم.«

ــه خاله عنکبــوت گفــت: »حتمــاً شــما هــم  ــا خوشــحالی ب  کفشــدوزک کوچولو ب
مهربون تریــن خاله عنکبــوت دنیاییــن؟ بابابزرگــم گفتــن کــه شــما بــرای همــه، 
ــا  ــای دنی ــمزه ترین کیک ه ــن و خوش ــنگ می بافی ــای قش ــا و جوراب ه لباس ه
رو هــم می پزیــن. مــن نقاشــی شــما رو هــم کشــیدم« و بعــد نقاشــی خاله عنکبوت 

را بــه او داد.
هزارپــا گفــت: »بابــا بزرگــت دربــاره مــن چیــزی نگفتــه؟« کفشــدوزک کوچولو 
ــا کفــش و  ــون باغچــه هســتین کــه هزارت ــای شــاد و مهرب گفــت: »شــما هزارپ
ــن، بابابزرگــم می گــن  ــن و همیشــه شــاد و ســرحالین و می خندی جــوراب داری
کــه صــدای خنــده شــما دلشــونو شــاد می کنــه، تــازه می گــن شــما کلــی بــازی 
ــا و  ــه زیب ــود و پروان ــده ب ــع ش ــا جم ــم های هزارپ ــوی چش ــک ت ــن.« اش بلدی

ــد. ــده بودن ــرمنده ش ــوت ش خاله عنکب
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7 آخ جون، کتاب
نویسنده:الهامصالح

خوانش کتاب »خانه ای روی شیشه«

ضربدر سفید مهربان
یک عالمت ضربدر سفیدرنگ در شهری قشنگ و پر از نخل های بلند و سبز، روی شیشه 

یک ساختمان زندگی می کند. این شیشه، خانه عالمت ضربدر سفید است. او هر صبح به 

نخل های بلند نگاه می کند و دوست دارد روزی روی یکی از شاخه های نخل ها بنشیند. 

مواظب کارگرها
در داستان ما نخل بلندی همسایه عامت 

سفید است. نخل بلند دوست دارد بداند که 
کار عامت ضربدر سفید چیست. او فکر 

می کند عامت ضربدر برای ضرب کردن 
عددهاست، اما این فکر اشتباه است. عامت 

سفید کارش را برای نخل توضیح می دهد: 
»بعد از این که من به دنیا آمدم، کارم این بود 
که مواظب باشم کارگرهای ساختمان، با سر 

توی شیشه نیایند، آخر کارگرها موقع ساختن 
خانه، عادت می کنند که هی سرشان را از 

توی پنجره ها بیاورند بیرون. اگر من نباشم، 
کارگرها شیشه را نمی بینند.« 

در همین موقع است که سنجاقکی به سمت 
شیشه پرواز می کند و کم مانده سنجاقک به 

شیشه بخورد، اما عامت سفید را می بیند. 

عامت سفید دایره
فردای همان روز در شهر صداهای 

وحشتناکی می آید؛ جنگ شده، گلوله های 
داغ در شهر حرکت می کنند: »حاال دیگر 

یک عالمه گلوله بزرگ و داغ، داشتند 
به طرف شهر می آمدند. نخل های بلند 

می سوختند و بچه های کوچک جیغ 
می زدند.« 

یک گلوله هم به سمت شیشه ای که یک 
عامت سفید دیگر روی آن زندگی 

می کند، می آید: »عامت سفید دایره شکل 
شروع کرد به داد و فریاد، اما گلوله داغ 
به حرف های او گوش نکرد و به طرفش 

آمد. شیشه شکست و ریزریز شد. عامت 
دایره ای هم فقط گفت: آخ... سوختم... 

سوختم... و دیگر چیزی نگفت.« 

نوار زخم بندی
عامت سفید داستان ما از گلوله ها می خواهد 
تا به سمت او نیایند، اما گلوله ها کار خودشان 
را می کنند: »یکی از گلوله ها گفت: هه هه هه... 

هوهوهو... ما داریم می آییم... می آییم و 
می خوریم به هرچیزی که سر راهمان باشد. 

نخل ها و شمشادها را می سوزانیم، دیوارها را 
خراب می کنیم. هوهوهو... هاهاها...« عامت 

سفید تصمیم می گیرد از روی شیشه پایین 
برود. او آن قدر راه می رود تا به یک سنگر 

می رسد. در آنجا زخمی ها و سربازها را 
می بیند. عامت سفید هم همان جا می ماند تا 
درکنار آن ها با دشمن مبارزه کند: »آن وقت 
باز شد و خودش را به شکل نوار زخم بندی 
درآورد و گفت: زود باشید مرا روی بازوی 

دوستتان ببندید.« 

یک توپ قرمز
عامت سفید بعد از این که روی بازوی مرد 

زخمی قرار می گیرد، یک عامت قرمز است. 
آمبوالنس که از راه می رسد، امدادگرها، یعنی 

آن هایی که به مردم زخمی کمک می کنند، 
نوار زخم بندی را از روی بازوی مرد زخمی 
باز می کنند. عامت ما هم به شکل یک توپ 

قرمز راه می افتد. او دیواری را می بیند که 
دشمن روی آن نوشته: »ما این شهر را از 

شما می گیریم.« عامت قرمز، روی این جمله 
را می پوشاند. وقتی باران می آید، عامت ما 

دوباره سفید می شود. او دوباره روی یک 
شیشه می نشیند تا شیشه موقع حمله دشمن، 

روی سر مردم نریزد.  بعد از چندروز 
یک دفعه یک گلوله داغ به شیشه می خورد و 

عامت سفید را تکه تکه می کند. 
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آخ جون عکس

هم خوانی پرنده ها

این موجود عجیب، فقط 
یک گوسفند پشمالو است 

که زنگوله ای به گردن 
دارد.

تا حاال فکر کردی که خدا چه دنیای قشنگی 
را به وجود آورده؟ هیچ به محیط اطرافت دقت 
کرده ای؟ به آسمان، پرنده ها، گل ها، از این به بعد 
بیشتر دقت کن. این طوری بهتر می فهمی خدا چقدر 
بزرگ است.  

این پِلیکان، تازه 
توی آب فرود 

آمده. به حالت 
بال هایش نگاه کن.

این گاومیش ها درحال 
آب خوردن، سوژه خوبی 
برای عکاس بودند. 

غروب آفتاب، رعد و 
برق و گروه پرنده ها. 
چه منظره قشنگی!

یک میمون پوزه دار 
درحال نگاه به دوربین. 

این پرنده منتظر 
است تا ماهی ها را 
زیر آب ببیند و آن ها 
را شکار کند.

می دانی اسم این جانور 
چیست؟ نه؟ اسمش 
عروس دریایی است. 

یک ماهیگیر درحال 
ماهیگیری با سبد.


