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آخ جون، خودمونی

تصویرساز:  زهره اقطایی
نویسنده: اسماعیل فیروزی

خدای خیلی خیلی خوبم سالم...
 مــن حدیثــم! مــن را کــه یــادت می آیــد؟ قبــالً کــه خوانــدن و نوشــتن بلــد نبــودم، فقــط برایــت نقاشــی 
می کشــیدم. نقاشــی هایم را حتمــاً دیــده ای... همــان نقاشــی هایی کــه اســمش را گذاشــته بــودم دفتــر 
شــکرگزاری... صفحــه اولــش را یــادت هســت؟ عکــس خــودم و مامــان و بابــا را کنارهــم کشــیده بــودم... صفحــه 
دومــش را چــه؟ مادربــزرگ و پدربــزرگ را؟ صفحــه بعــدش دریــا را بــا ماهی هایــش... امیــدوارم از آن هــا خوشــت 

آمــده باشــد و بــه مــن نمــره خوبــی بدهــی... .
ــه ام، می خواهــم به جــای نقاشــی کشــیدن  ــاد گرفت ــر شــده ام و نوشــتن را ی ــزم حــاال کــه کمــی بزرگ ت خــدای عزی
ــی کــه داده ای  ــم، از نعمت های ــو درد دل کن ــا ت حرف هــای یواشــکی خــودم را برایــت بنویســم. می خواهــم اینجــا ب
ــه مــن کمــک کنــی! آخــر می دانــی پــدر و مــادر همیشــه پیــش مــن  تشــکر کنــم و از تــو بخواهــم در مشــکالتم ب
نیســتند و وقتــی هــم کــه هســتند، همیشــه یــا خســته اند یــا کار دارنــد! امــا خوبــی تــو ایــن اســت کــه هروقــت کــه 

ــم کــه هســتی همیشــه ... . ــم ممنون ــه حرف هایــم گــوش می کنــی! خــدای خوب بخواهــم هســتی و ب

از تو ممنونم
ای خدای خوبم!

 از تو ممنونم به خاطر تمام چیزهایی که به من داده ای.
تو به من مادری بخشیده ای که چشم هایش  چشمه مهربانی است. 

تو به من پدری بخشیده ای که دست هایش تکیه گاه من در روزهای 
سخت زندگی است.

تو به من خانواده ای بخشیده ای که حاضر نیستم آن را با هیچ چیز 
در دنیا عوض کنم!

خدای من! ای بخشنده هدیه های بزرگ زندگی!
از تو ممنونم به خاطر گنج زندگی ام! به خاطر خانواده ام!

برسد به دست خدا



3
آخ جون بازی

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

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.

 پنجشنبه  26  مرداد  1396
24 ذی القعده 1438   /  17  آگوست 2017

ایــن بــازی 2 نفــره اســت. بــه ایــن شــکل کــه 2 نفــر روبــه روی 
ــه  ــدد کاس ــدام 5 ع ــینند و هرک ــز می نش ــرف می ــم در دوط ه
ــز  ــان روی می ــوی خودش ــدازه را جل ــزرگ هم ان ــقاب ب ــا بش ی
ــاف،  ــط ص ــک خ ــد روی ی ــقاب ها را بای ــن بش ــد. ای می گذارن
درکنــار هــم بچیننــد، به شــکلی کــه هیــچ فاصلــه ای بیــن آن هــا 

نباشــد.
ســپس هــر دونفــر تــوی بشــقاب اولشــان 20 عــدد نخــود خــام 
می ریزنــد. بــازی بــه ایــن شــکل آغــاز می شــود کــه هــر دونفــر 
ــقاب اول  ــوی بش ــا از ت ــتن نخوده ــه برداش ــروع ب ــان ش همزم
می کننــد. نخودهــا را نمی توانیــم بــا دســت جابه جــا کنیــم، 
بلکــه بایــد بــا یــک نــی نوشــابه نخودهــا را جابه جــا کنیــم، بــه 
ــی را روی نخــود گذاشــته و از ســر  ــک ســر ن ــه ی این شــکل ک
ــان  ــوی دهانم ــوا را ت ــد ه ــردن، بای ــای فوت ک ــی، به ج ــر ن دیگ
ــا  ــه نــی می چســبد و می توانیــم ب بکشــیم. ایــن شــکلی نخــود ب

ــه  ــود، خان ــی، نخ ــازی ن ــم. در ب ــا کنی ــود را جا به ج ــرعت نخ س
ــاز و  ــوم 50 امتی ــقاب س ــاز و بش ــقاب دوم 20 امتی ــود، بش خ
ــاز دارد  ــاز و بشــقاب پنجــم 100 امتی بشــقاب چهــارم 80 امتی
و شــما بایــد ســعی کنیــد نخودهــا را بــه بشــقاب پنجــم برســانید 
و اگــر نخودهــا تــوی بشــقاب های دیگــر بیفتــد، امتیــاز کمتــری 
ــچ  ــد، هی ــقاب ها بیفتن ــرون از بش ــا بی ــر نخوده ــد و اگ می گیری

ــد. ــازی نمی گیری امتی
 هــردو بازی کــن بــا هــم شــروع بــه بــازی می کننــد و هرزمــان 
کــه بشــقاب اول یکــی از بازی کنــان خالــی از نخــود شــد، بــازی 
تمــام می شــود و بایــد شــروع بــه شــمردن امتیازهــا بکنیــد. هــر 
عــدد نخــود، در هــر بشــقاب امتیــاز خــودش را می گیــرد و اگــر 
ــقاب  ــوی بش ــا ت ــد ی ــاده باش ــقاب ها افت ــرون از بش ــودی بی نخ
اول مانــده باشــد، هیــچ امتیــازی نمی گیــرد. هرکــس کــه امتیــاز 

بیشــتری بگیــرد، برنــده بــازی نــی، نخــود، خانــه خــود اســت.

1- چه چیزهایی را می توان جایگزین نخودها کرد؟

2- آیا این بازی را می توان با گروه های 2 یا 3 نفره انجام داد؟

3- آیا می توانید قوانین دیگری برای این بازی وضع کنید؟
پس از انجام بازی 

به این سؤاالت 
پاسخ دهید: 

بریم سراغ یه بازی جذاب و دوست داشتنی

نی، نخود، خانه خود

لوازم 

موردنیاز بازی:

برای هرنفر 1 نی، 5 

بشقاب یا کاسه بزرگ 

هم اندازه و 20 عدد 

نخود خام
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آخ جون داستان4

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

 کفش های
زرد و بنفش

ماجراهای 
هم به خرید رفته بودند. آن ها می خواستند کفش کله پوک و پوکی و کله کوک با  لکه  پوک  و لکه  کوک

کوه بخرند، چون قرار بود که ازطرف مدرسه به کوهنوردی 
بروند. آن ها آرزو داشتند قله کوه پوکوالن را فتح کنند. کوه پوکوالن 
نزدیک  ترین کوه به شهر کوکی پوکی بود. توی راه کله کوک به پوکی 

و کله  پوک گفت: من تحقیق کردم که مشخصات کفش کوه مناسب چی 

هست و االن می دونم که برای خرید کفش کوه باید به کدام فروشگاه بریم و 

چه کفشی بخریم. کله پوک گفت: من یک جفت کفش زرد می خرم، چون من 

طرفدار تیم فوتبال پوکالوس هستم و همه وسایل ورزشی من باید رنگ لباس 

ورزشی تیم پوکالوس باشه. پوکی گفت: ولی رنگ کفش کوه من باید 
کارتون شهر خوگاالزها، بنفشه.بنفش باشه، چون کفش های خوگاالز مهربان توی 

کله کوک با تعجب به پوکی و کله پوک 

نگاه کرد و گفت: ولی کفش کوه باید رویه و کفی و بندها 

و ساق مناسب داشته باشه. کفش کوه مناسب خیلی مهمه و اگه کفش 

کوه خوب و راحتی نداشته باشیم، نمی تونیم تا قله کوه پوکاالس بریم. کله پوک 

گفت: موافقم.کفش کوه مناسب با رنگ زرد! پوکی هم ادامه داد: منم موافقم، ولی 

کفش کوه مناسب با رنگ بنفش! بچه ها به فروشگاه لوازم کوه نوردی رسیدند و وقتی به 

قسمت کفش های کوه نوردی رفتند، کله پوک و پوکی خیلی ناراحت شدند، چون هیچ کدام از 

کفش ها، زرد و یا بنفش نبودند. کله کوک با دقت کفش ها را نگاه می کرد و بعد یک  جفت از آن ها 

را انتخاب کرد و پوشید. رنگ آن کفش قهوه ای بود. کله پوک گفت: من که از این فروشگاه کفش 

نمی خرم، چون کفش هایش قشنگ نیست. کله کوک گفت: ولی برای من رنگ کفش کوه خیلی مهم 

نیست. مهم اینه که کفشم کفی مناسب عاج دار داشته باشه و کمی ساق داشته باشه تا از مچ من توی 

کوه نوردی محافظت کنه، رویه اش هم محکم باشه تا از پای من محافظت کنه و بند هاش خیلی 

محکم باشه تا کامالً پای من رو بگیره. این جوری خیلی راحت میشه تا قله رفت و قله 

کوه پوکاالس رو فتح کرد. کله کوک کفش کوهش را خرید، 

اما کله پوک و پوکی از آن کفش ها خوششان نیامد و به 

فروشگاه دیگری رفتند و کله پوک یک جفت کفش 

زردرنگ و پوکی هم یک جفت کفش بنفش 
خرید. 2

پوکی و کله پوک هردو عقب مانده 

بودند و نمی توانستند مثل بچه های دیگر گروه 

کوه نوردی کنند. آقای معلم هم از دست آن ها عصبانی بود، 

چون به بچه ها گفته بود که اگر کفش مناسب نپوشند، نمی توانند 

تا قله بیایند و خیلی زود خسته می شوند و ممکن است آسیب ببینند. و 

همین طوری هم شد. کمی باالتر که رفتند، پای کله پوک پیچ خورد، چون 

کفشش ساق نداشت و کفش بدون ساق نمی تواند از مچ پا محافظت کند. 

ک از درد گریه می کرد و پوکی هم که کف پایش درد می کرد و دیگر 
کله پو

ش پاره اش کوه پیمایی کند، اشک می ریخت. کله کوک برای 
نمی توانست با کف

دوستانش خیلی ناراحت بود، ولی نمی توانست برای آن ها کاری انجام دهد. آقای 

معلم مجبور بود کله پوک را کول کند و به درمانگاه ببرد. پوکی هم که 

دیگر نمی توانست به کوه نوردی ادامه دهد، با آقای 

معلم و کله پوک از کوه پایین آمد و نتوانست 

تا قله برود.

4

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

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

کله کوک با تعجب به پوکی و کله پوک 

نگاه کرد و گفت: ولی کفش کوه باید رویه و کفی و بندها 

و ساق مناسب داشته باشه. کفش کوه مناسب خیلی مهمه و اگه کفش 

کوه خوب و راحتی نداشته باشیم، نمی تونیم تا قله کوه پوکاالس بریم. کله پوک 

گفت: موافقم.کفش کوه مناسب با رنگ زرد! پوکی هم ادامه داد: منم موافقم، ولی 

کفش کوه مناسب با رنگ بنفش! بچه ها به فروشگاه لوازم کوه نوردی رسیدند و وقتی به 

قسمت کفش های کوه نوردی رفتند، کله پوک و پوکی خیلی ناراحت شدند، چون هیچ کدام از 

کفش ها، زرد و یا بنفش نبودند. کله کوک با دقت کفش ها را نگاه می کرد و بعد یک  جفت از آن ها 

را انتخاب کرد و پوشید. رنگ آن کفش قهوه ای بود. کله پوک گفت: من که از این فروشگاه کفش 

نمی خرم، چون کفش هایش قشنگ نیست. کله کوک گفت: ولی برای من رنگ کفش کوه خیلی مهم 

نیست. مهم اینه که کفشم کفی مناسب عاج دار داشته باشه و کمی ساق داشته باشه تا از مچ من توی 

کوه نوردی محافظت کنه، رویه اش هم محکم باشه تا از پای من محافظت کنه و بند هاش خیلی 

محکم باشه تا کامالً پای من رو بگیره. این جوری خیلی راحت میشه تا قله رفت و قله 

کوه پوکاالس رو فتح کرد. کله کوک کفش کوهش را خرید، 

اما کله پوک و پوکی از آن کفش ها خوششان نیامد و به 

فروشگاه دیگری رفتند و کله پوک یک جفت کفش 

زردرنگ و پوکی هم یک جفت کفش بنفش 
خرید.

5 پوکی و کله پوک هردو عقب مانده 

بودند و نمی توانستند مثل بچه های دیگر گروه 

کوه نوردی کنند. آقای معلم هم از دست آن ها عصبانی بود، 

چون به بچه ها گفته بود که اگر کفش مناسب نپوشند، نمی توانند 

تا قله بیایند و خیلی زود خسته می شوند و ممکن است آسیب ببینند. و 

همین طوری هم شد. کمی باالتر که رفتند، پای کله پوک پیچ خورد، چون 

کفشش ساق نداشت و کفش بدون ساق نمی تواند از مچ پا محافظت کند. 

ک از درد گریه می کرد و پوکی هم که کف پایش درد می کرد و دیگر 
کله پو

ش پاره اش کوه پیمایی کند، اشک می ریخت. کله کوک برای 
نمی توانست با کف

دوستانش خیلی ناراحت بود، ولی نمی توانست برای آن ها کاری انجام دهد. آقای 

معلم مجبور بود کله پوک را کول کند و به درمانگاه ببرد. پوکی هم که 

دیگر نمی توانست به کوه نوردی ادامه دهد، با آقای 

معلم و کله پوک از کوه پایین آمد و نتوانست 

تا قله برود.

فردای آن روز همه بچه ها به همراه 
آقای معلم و مدیر و ناظم به کوه رفتند. در آغاز راه 

همه چیز خوب بود و کله پوک و کله کوک و پوکی خیلی شاد 

بودند، اما کمی از راه که طی شد، کله پوک دیگر شاد نبود. کف کفش 

کله پوک عاج نداشت و صاف بود، برای همین هم کف پاهایش درد می کرد. 

کله پوک خسته شده بود و دوست داشت بنشیند و استراحت کند، اما با تعجب 

می دید که بچه های دیگر با شادی از کوه باال می روند و اصالً خسته و ناراحت 

نیستند.  کله کوک هم خیلی خوشحال بود و راحت و آسوده از کوه باال می رفت، 

چون کله کوک کفش مناسبی خریده بود. اما پوکی هم خوشحال نبود. کفش های 

بنفش پوکی پارچه ای بودند و همان اول کوه نوردی کفش پوکی به یک سنگ گیر 

کرده بود و پاره شده بود. پوکی هرچه گشته بود، کفش بنفش مناسب کوه پیدا 

نکرده بود و چون رنگ کفشش برایش خیلی مهم بود، اولین 

کفش بنفشی را که پیدا کرده بود، خریده بود. 
کوه نوردی پاره شده بود.اما کفش های بنفشش پارچه ای بود و اول  3

کله کوک و بچه های دیگر 

به همراه آقای مدیر و ناظم به قله رسیدند. 

کله کوک خیلی خوشحال بود که به قله کوه 

پوکاالن رسیده و می تواند از آن باال شهر کوکی پوکی 

را ببیند. او دوست داشت که دوستانش کله پوک و پوکی 

هم کنارش باشند و هرسه با هم از فتح قله پوکاالن لذت 

ببرند، اما انتخاب کفش های نامناسب زرد و بنفش، 

باعث شد که کله پوک و پوکی موقع 

فتح قله، توی درمانگاه باشند.
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تصویرساز:  راحله کریم بخش
نویسنده: حمیده زمانی

خوانش کتاب »رختخوابی برای شیر«

اتحاِد حیوانات دیشــب بــرای ســنبله یــک شــب رؤیایــی بــود. او از خوشــحالی خوابــش نمی  بــرد. 
ــه  ــتش ب ــواده دوس ــا خان ــح ب ــردا صب ــه ف ــود ک ــرده ب ــگ ک ــنبله هماهن ــدر س پ

طبیعت  گــردی برونــد. پــدر بــه ســنبله گفتــه بــود در آنجــا بــا گیاهــان زیــادی می  توانــد 
آشــنا شــود. ســنبله لیســتی از وســایلی کــه مــورد نیــازش بــود تهیــه کــرد. شــب قبــل 

ــد کــه چیــزی را  ــز کارش چی ــو تمــام وســایل را روی می ــا کمــک کرم کوچول از خــواب ب
فرامــوش نکنــد. او بایــد صبــح زود بیــدار شــود.

»ســنبله، ســنبله، هنــوز خوابــی؟! بیــدار شــو داریــم می  رویــم.« ایــن صــدای مامــان بــود کــه از 
تــوی اتــاق خــودش می  آمــد. ســنبله سراســیمه از خــواب پریــد. چشــم هایش را کمــی مالیــد 
و خمیــازه  ای کشــید. بعــد یک هویــی بــا صــدای کرم کوچولــو بــه خــودش آمــد: »ســنبله، بــدو 
ــرو صوتــت را بشــور. هنــوز وســایلت را داخــل کوله پشــتی  ات نگذاشــتی.« ســنبله از روی  ب
ــو  تخــت پاییــن پریــد و دویــد ســمت دستشــویی. وقتــی بــه اتاقــش برگشــت، کرم کوچول
یک بــار دیگــر لیســت را چــک کــرده بــود. حــاال وقــت گذاشــتن وســایل تــوی کوله پشــتی 
ــی، کاله  ــاس راحت ــت لب ــرد: »یک دس ــع می  ک ــنبله جم ــد و س ــو می خوان ــود. کرم کوچول ب
لبــه دار، دفترچــه یادداشــت، مــداد، دوربیــن عکاســی، بیلچــه، چندتــا پالســتیک و...« پــدر 

بــه ســنبله تاکیــد کــرده بــود، دوربین عکاســی  اش را حتمــاً بیــاورد. پدر یــک غافلگیری 
بــرای ســنبله داشــت. ســنبله بــرای دیــدن غافلگیــرِی پــدرش خیلی مشــتاق بــود. در 

مســیر چندین بــار از پــدر پرســیده بــود کــه قــرار اســت کجــا برونــد؟ آنجــا آب 
هــم دارد؟ چــه گل هایــی در آنجــا هســت؟ درخــت میــوه هــم دارد؟ اما پــدر در 

جــواب همــه ایــن ســؤاالت بــه ســنبله لبخنــدی مــی  زد و می  گفــت: »صبــر 
ــی«.  ــز را می بین ــودت همه چی ــیم. خ ــرم، می  رس ــن دخت ک

مســیر پــر بــود از درخت هــای 
ــک  ــی وارد ی ــد از مدت ــوه. بع ــف می مختل
ــردان.  ــای آفتابگ ــتی از گل ه ــدند؛ دش ــت ش دش
پــدر گفــت: »باالخــره رســیدیم.« ســنبله تابه حــال مزرعه 
آفتابگــردان ندیــده بــود. همه جــا تــا چشــم کار می  کــرد 
ــواده دوســت پــدر منتظــر کنــار جــاده  ــود. خان گل آفتابگــردان ب
ایســتاده بودنــد. همــه پیــاده شــدند و به ســمت آالچیقــی کــه در آنجــا 
بــود رفتنــد. هرکســی بــا خــودش وســیله ای می بــرد و همــه با هــم صحبت 
می کردنــد و می  خندیدنــد. ســنبله امــا فقــط و فقــط بــا تعجــب بــه ایــن همــه 
ــه ســنبله نزدیــک شــد و گفــت: »ایــن  ــگاه می  کــرد. پــدر ب گل آفتابگــردان ن
هــم از غافلگیــرِی مــن. خوشــحال شــدی دختــرم؟« ســنبله از شــدت خوشــحالی 
ــای  ــمت گل  ه ــم دوان دوان به س ــد ه ــید. بع ــد و او را بوس ــدر پری ــل پ ــوی بغ ت
ــرز  ــای ه ــت علف ه ــه داش ــاد ک ــی افت ــه باغبان ــمش ب ــت. چش ــردان رف آفتاب  گ
گل هــا را درمــی  آورد. ســالم کــرد و گفــت: »چقــدر اینجــا زیباســت! شــما این همــه گل 
آفتابگــردان را کاشــتید؟« باغبــان کــه ذوق زدگی ســنبله را دیــد، عرق روی پیشــانی  اش 
را پــاک کــرد و گفــت: »نــه، مــن بــا کمــک دوتــا از دوســتانم ایــن گل هــا را کاشــتیم و 
از آن هــا مراقبــت می کنیــم. اینجــا مزرعــه گل آفتابگــردان اســت.« ســنبله دوربینــش را 
درآورد و شــروع کــرد بــه عکــس گرفتــن از گل هــا، بعــد دوبــاره رو بــه باغبــان کــرد و 
گفــت: »چقــدر بعضــی از ایــن گل هــا قدشــان بلنــد اســت. چــرا همه شــان رو بــه آفتــاب 
ــی از  ــدی، بعض ــش را دی ــازه کجای ــت: »ت ــد گف ــده  ای بلن ــا خن ــان ب ــد؟« باغب کرده ان
گل  هــای آفتابگــردان ممکــن اســت قدشــان بــه ســه متر هــم برســد. آفتابگردان  هــا 
ــور خورشــید هرطــرف  ــرای همیــن ن ــور خورشــیدند. ب عاشــق ن
ــد.«  ــمت می  گردانن ــه آن س ــان را ب ــا سرش ــرود، آن ه ــه ب ک
دور گل  هــای آفتابگــردان حشــرات مختلفــی بــود، حتــی 
برخــی از پرنده  هــا روی گل  هــا نشســته بودنــد و داشــتند 
تخم  هــای آفتابگــردان را می خوردنــد. ســنبله از همــه ایــن 
ــان  ــادی از باغب ــات زی ــت. او اطالع ــس می  گرف ــا عک صحنه  ه
گرفــت و برخــی از آن هــا را یادداشــت کــرد. ســنبله تصمیــم گرفــت 
ــکارد. هفتــه بعــد  ــا دوســتانش گل آفتابگــردان ب هفتــه دیگــر ب
او را همراهــی کنیــد تــا بتوانیــد شــما 
هــم صاحــب مزرعــه آفتابگــردان 

شــوید.
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خوانش کتاب »رختخوابی برای شیر«

اتحاِد حیوانات
»رختخوابی برای شیر«، درباره حیوانات یک بخش از جنگل است که در آرامش زندگی 

می کنند تا روزی که سروَکله شیر پیدا می شود. آن ها باید کاری کنند که شیر از آنجا 

برود. همگی با هم متحد می شوند و فکری می کنند. نقشه ای که حیوانات کشیده اند، موفق 

می شود. شیر با عصبانیت از این قسمت جنگل می رود.

شیر می آید
درحالی که نوک شیپوری روی پیچک های 
سبِز روی درخت انبه در النه اش نشسته و 
مورچه خوار درحال شمارش مورچه هایی 

است که شکار کرده، ناگهان فیل خرطومش 
را از البه الی پیچک ها بیرون می آورد و از 
این موضوع خبر می دهد که گرازها دارند 

می دوند. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ گرازها از 
راه می رسند و فریاد می زنند: »شیر! شیر دارد 
به این سمت می آید!«  همه حیوانات از این که 

شیر به آن قسمت جنگل بیاید، ترسیده اند: 
»میمون ها فریاد زدند: »بیایید قایم شویم!«... 

میمون ها با ناله و شیون گفتند: »شاید هم 
تعدادی از ما را بخورد« و گرازها با جیغ و 

فریاد گفتند: »یا ما را بخورد.« بله! حیوان ها 
خیلی ترسیده اند.

جلسه حیوانات
هرکدام از حیوان ها به این فکر می کنند 

که باید چه کار کنند، یا کجا پنهان شوند: 
»مورچه خوار گفت: »من نمی توانم از 

درخت باال بروم.« گرازها گفتند: »ما هم 
نمی توانیم.« مورچه خوار گفت: به هرحال 

شما میمون ها هم نمی توانید همیشه 
باالی درخت بمانید. در آن صورت چطور 

نارگیل های شکسته را از روی علف ها جمع 
می کنید.« 

در این بین، نوک شیپوری به این موضوع 
فکر می کند که حیوان ها باید مثل همیشه 
با هم متحد باشند. آن ها جلسه ای تشکیل 

می دهند تا ببینند هرکدامشان چه طور 
می تواند با شیر بجنگد.

خواب شیر
بله! هرکدام از حیوان ها توانایی هایی دارند: 

»مورچه خوار گفت: »من می توانم مورچه 
بگیرم.« میمون ها گفتند: »ما می توانیم نارگیل 

جمع کنیم.« فیل گفت: »من می توانم با خرطومم 
همه چیز را تکان بدهم.« گرازها گفتند: »ما 
می توانیم سریع بدویم.«  همه حیوان ها به 

پیشنهاد نوک شیپوری برای شیر، رختخوابی 
می سازند. همه شروع می کنند به جمع کردن 
برگ و علف. آن ها رختخوابی نرم و بزرگ 

می سازند. میمون ها نارگیل جمع می کنند، 
مورچه خوار، مورچه می گیرد و فیل هم 

پشت درخت اَنبه پنهان می شود.  کار ساختن 
رختخواب که تمام می شود، شیر هم از راه 

می رسد. او روی رختخواب می خوابد تا فردا 
صبح شکار کند.

فرار شیر
شیر تازه خوابش برده که نوک شیپوری شروع 

می کند به جیغ کشیدن: »شیر غرید: »خدای 
من! این دیگر چیست؟« نوک شیپوری گفت: 

»من هستم. دارم آواز می خوانم.« شیر عصبانی 
شد و نعره کشید: »این موقع شب؟ ساکت 
باش!«  صداهای دیگری هم هست: »شیر 

غرید: »وای! اینجا چه خبر است؟« نوک شیپوری 
گفت: میمون ها دارند از باالی درخت، 

نارگیل ها را پایین می اندازند. آن ها همیشه 
شب ها، این کار را می کنند.« همین که شیر 

می خواهد بخوابد، گرازها شروع به دویدن 
می کنند و مورچه هایی که مورچه خوار جمع 

کرده، تن شیر را گاز می گیرند: »نوک شیپوری 
خمیازه ای کشید و گفت: »ما در این قسمت 
از جنگل، میلیون ها مورچه داریم؛ شاید هم 

بیشتر.« یک دفعه یک چیز بزرگ هم روی شیر 
می افتد. شیر بیچاره، عصبانی می شود و از آنجا 

می رود. این چیز بزرگ، مار است. حاال حیوان ها 
می توانند با خیال راحت زندگی کنند. همه 

آن ها زیر نور ماه، به خواب می روند.

1

2

3

4

رختخوابی برای شیر/ دایان رد فیلد ماسی/ ترجمه: مژگان محمدیان/ نشر نخستین، کتاب های پرستو
گروه سنی: ب و ج/ 32 ص: مصور )بخشی رنگی(
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مدیر مسئول: ایمان شمسایی
دبیر ویژه نامه: سید نوید برکچیان
امور اجرایی: مرتضی جاللی
گرافیک: مرتضی حاجی فرج

آخ جون عکس

نگاه عاشقانه جوجه پنگوئن
قشنگ ترین عکس مربوط به یک جوجه پنگوئن است. 
او با چشم های کوچکش خیلی عاشقانه به مادرش نگاه 
می کند. معلوم است که مادرش هم خیلی دوستش 
دارد، درست مثل همه مادرهای دنیا. راستی به نظر تو 
کدام عکس از همه قشنگ تر است؟

یک فاِلمینگو که بال هایش را 
جلوی صورتش گرفته. 

یک پروانه 
درحال 
مکیدن شهد 
گل. پروانه ها 
عمر کوتاهی 
دارند.

یک جور گنجشک زیبا که منتظر نشسته تا 
دوستانش از راه برسند. ببین این جوجه 

پنگوئن چطور 
عاشقانه به مادرش 

نگاه می کند.

 این پرنده ها سفت 
به هم چسبیده اند تا 
کمتر سردشان شود.

آقای ببر که خیلی هم جدی است. 
اصالً شوخی ندارد.

 این هم یک ُفِک بانمک که رو به 
دوربین چشمک می زند. 

این بچه اردک 
درحال ُچرت زدن 
است. ُچرت یعنی 
خواب خیلی کوتاه.


