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شهر ما یک خانه دارد
گنبدش در آسمان است
مطمئن هستم که آنجا
بهترین جای جهان است

در حیاط خوشگل آن
بچه ها خیلی زیادند
هرطرف مشغول بازی
واقعاً خوشحال و شادند

چون که صاحب خانه خیلی
دوست دارد بچه ها را
خانه را با حوض و کاشی
واقعاً کردند زیبا

خانه مال مرد خوبی است
او امام هشتم ماست
مثل بابا مهربان است
بهترین بابای دنیاست
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تصویرساز:  آیناز شایه گی
شاعر: خیامی

بهترین بابای دنیا



 پنجشنبه  23  شهریور  1396
232 ذی الحجه 1438   /  14  سپتامبر 2017

آخ جون، خودمونی

تصویرساز:  زهره اقطایی
نویسنده: اسماعیل فیروزی

ــش  ــع تاب ــز موق ــود و همــه چی ــده ب ــاال اوم ــازه ب خورشــید ت

آفتــاب زیباتــر بــه نظــر میومــد، درخــت هــا ، تپــه هــا و حتــی 
زمیــن هــای خالــی...

بــرام جالــب بــود کــه خورشــید حتــی خرابــه هــا رو هــم بــا 

نــور خــودش زیبــا مــی کــرد و در خشــش نــورش در شیشــه 

خــرده  هــا و فلــزات دور ریختــه ، توجــه مــا رو بــه خــودش 
جلــب مــی کــرد.

ــدر  ــه چق ــد ک ــادم اوم ــازه ی ــه ت ــن صحن ــدن ای ــا دی ــن ب  م

خورشــید شــبیه شــما مهربونــه و بــه همــه روشنایشــو هدیــه 

مــی ده... کاش مــا هــم میتونســتیم ! یعنی میشــه خدا جــون....

خــدای خیلــی عزیــزم بــازم ســام!  وای اگــه بدونــی چقــدر 

دلــم بــرای حــرف زدن بــا تــو تنــگ شــده بــاور نمی کنــی...

ــوش  ــه گ ــرف هم ــه ح ــتی و ب ــو هس ــه ت ــه ک ــدر خوب چق

ــذاری! ــرق نمی ــا ف ــن آدم ــم بی ــدی و اصلن می

ــاد  ــما ی ــد از ش ــا بای ــه آدم ه ــی ک ــای خوب ــی از چیزه یک

ــه.... ــردن مهربونیت ــیم ک ــاوی تقس ــن مس ــرن همی بگی

ای خــدای مهربــان مــن ! امــروز صبــح زود به اتفــاق خانواده 

بــه  کــوه رفتیم تــا کوهپیمایــی کنیم .

برسد به دست خدا...... 1
2

از تو ممنونم....
ای خدای آفتاب بخشنده

ای روشنایی بی پایان

از تو ممنونم که می تابی و خواهی تابید و بدون اینکه میان 

دشت و دریا ، کوه و کویر فرقی بگذاری زمین را نور می 
بخشی.

از تو ممنونم که همه بندگانت را بر سر سفره مهربانی ات  

می نشانی  وبدون اینکه فرقی بینشان بگذاری دعوتشان می 

کنی به نور ، به زیبایی...

ای خدای مهربان از تو ممنونم که آموزگار زندگی کردن 
منی.



3
آخ جون، باغبانی

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.
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تصویرساز:  راحله کریم بخش
نویسنده: حمیده زمانی

ســنبله بــا خوشــحالی گفــت: »آره، حتمــاً. بیــا ایــن هــم تلفــن. همیــن االن بــه او زنــگ بزن.« اســم 2
دوســِت نقــاِش کرم کوچولــو، رنگینــک بــود. کرم کوچولــو شــماره رنگینــک را گرفــت و منتظــر 
مانــد تــا او گوشــی را بــردارد، بوق...بــوق... »بلــه، بفرماییــد.« کرم کوچولــو تــا صــدای رنگینــک 
را شــنید، بــا خوشــحالی گفــت: »ســام رنگینک جــان. حالــت چطــور اســت؟ مــن کرم کوچولــو 
ــا او شــروع کــرد  ــود، ب ــو ذوق کــرده ب هســتم.« رنگینــک کــه از شــنیدن صــدای کرم کوچول
ــد  ــرف زدن ــم ح ــا ه ــدر ب ــد. آن ق ــس گفتن ــز و همه ک ــا از همه چی ــردن. آن ه ــه صحبت ک ب
ــگ زده اســت. ســنبله کــه  ــه رنگینــک زن ــرای چــه ب ــو فرامــوش کــرد ب کــه کرم کوچول
ــا اشــاره بــه کرم کوچولــو فهمانــد کــه ســؤالش را  دیگــر حوصلــه  اش ســر رفتــه بــود، ب
ــک  ــا رنگین ــت دارد ب ــاعت اس ــه نیم س ــود ک ــده ب ــازه فهمی ــو ت ــد. کرم کوچول بپرس
حــرف می  زنــد. رنگینــک در جــواب ســؤال آن هــا گفــت: »بایــد رنــگ گــواش یــا 
رنــگ اکرولیــک را بــا چســب چــوب مخلــوط کنیــد تــا بعــد از خشــک شــدن، 
ــب  ــر چس ــگ دوبراب ــدار رن ــد مق ــه بای ــرود. البت ــش ن ــو رنگ ــا شست وش ب
ــا رنگینــک  ــو ب چــوب باشــد.« بعــد از این کــه صحبت  هــای کرم کوچول
تمــام شــد، همــراه ســنبله بــرای خرید چســب چــوب و چنــد رنگ 
ــراه  ــو هم ــنبله و کرم کوچول ــا س ــد. ب ــازار رفتن ــه ب ــر ب دیگ
شــوید تــا بدانیــد کــه چطــور می  شــود گلدان هــا و 
ــه داد. ــرد و هدی ــگ ک ــنگ ها را رن س

ســـنبله امــــروز خیلــــی 
خوشــحال اســت. او تولد دوســتش، 

یــاس دعــوت اســت. از هفتــه پیــش 
ذهنــش درگیــر ایــن اســت کــه بــه یــاس چــه 

ــاس  ــد ی ــه تول ــورد هدی ــو در م ــا کرم کوچول ــا ب ــد. باره ــه  ای بده هدی
ــه ســنبله یک چیــزی بــرای  ــو هــرروز ب صحبــت کــرده اســت. کرم کوچول

هدیــه دادن پیشــنهاد مــی  داد. یــک روز می  گفــت بیــا برویــم بــرای یــاس لبــاس 
ــا هــم کتــاب  ــه، کتــاب بهتــر اســت. بیــا برویــم ب بخریــم، روز بعــد می  گفــت ن

بخریــم. خاصــه آخریــن پیشــنهادی کــه بــه ســنبله داد ایــن بــود کــه بــرای یــاس 
گلــدان و ســنگ  های رنگی رنگــی هدیــه ببرنــد.

ســنبله از آخریــن پیشــنهاد کرم کوچولــو خیلــی اســتقبال کــرد و گفــت: »وای 
کرم کوچولــو، چــه پیشــنهاد خوبــی! خیلــی خوبــه کــه هدیــه  ای کــه می  خــوام بــه یــاس 
ــه،  ــت: »بل ــرد و گف ــزی ک ــده   ری ــه خن ــو ی ــه!« کرم کوچول ــودم باش ــِت خ ــِر دس ــدم هن ب
خانــوِم هنرمنــد! حــاال بگــو ببینــم چه چیزهایــی بــرای رنــگ کــردن الزم داریــم؟« ســنبله 
دوان دوان به ســمت کمــد وســایل باغبانــی  اش رفــت. چندتــا گلــدان کوچــک برداشــت و 
روی میــز کارش گذاشــت. بعــد رفــت ســراغ وســایل نقاشــی. چندتــا قلم مــو و یــک پالت 
رنــگ را روی میــز کار گذاشــت. چندتــا دســتمال کاغــذی آورد. کمــی هــم آب. امــا حــاال 
نوبــت رنــگ بــود. ســنبله فقــط چندتــا گــواش با رنگ  هــای مختلــف داشــت. بــا ناامیدی 
ــا این  هــا بشــود  ــو، فکــر نکنــم ب ــو و گفــت: »کرم کوچول برگشــت ســمت کرم کوچول

گلدان  هــا را رنــگ کــرد. رنــگ گــواش بــا آب پــاک می  شــود. حــاال چــکار کنیــم؟« 
کرم کوچولــو کمــی فکــر کــرد و ناگهــان فکــری در ســرش جرقــه زد: »مــن یــک 

دوســِت نقــاش دارم. می  خواهــی بــه 
ــرای این کــه  ــم ب ــم ببین او زنــگ بزن
رنــگ گــواش بــا شست وشــو نــرود 

بایــد چــه کار کنیــم؟«

به یاس چه هدیه بدهم؟

وای، چه هدیه خوبی!
12
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آخ جون داستان4

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

انشای کله پوکی
ماجراهای 

کله پوک مثل همیشه با عجله  لکه  پوک  و لکه  کوک
درحال آماده شدن برای مدرسه بود. او مثل 

همیشه برنامه اش را از شب قبل آماده نکرده بود و کمی 

صبحانه می خورد و چندتا از دفتر و کتاب ها و لوازم تحریرش را 

توی کیف مدرسه اش می گذاشت. او دفتر انشایش را روی میز صبحانه 

گذاشته بود تا کمی  از شیرش را بخورد و بعد دفترش را توی کیفش 

بگذارد، اما دستش به لیوان شیر خورد و لیوان شیر روی دفتر انشایش 

ریخت. کله پوک که هول شده بود، با دستمال شروع به پاک کردن شیرها 

کرد، اما کار بدتر شد و خیلی از نوشته های دفتر انشا با شیر پاک شد و 

همه صفحات دفترش موج دار شد. کله پوک خیلی ناراحت 

شد. او دیشب انشای زیبایی نوشته بود، اما 
حاال نصف انشایش پاک شده بود و 

دفتر انشایش خراب شده بود. 1

آن روز توی کالس انشا، معلم او 

را صدا زد تا انشایش را بخواند. اما کله پوک گفت 

انشایش را ننوشته است. کله پوک می ترسید راستش را 

بگوید، چون آقای معلم همیشه از بچه ها خواسته بود که شب قبل، 

برنامه مدرسه را توی کیفشان بگذارند. او می ترسید معلم دیگر او را 

دوست نداشته باشد و بچه ها مسخره اش کنند. آقای معلم با تعجب پرسید: 

چرا انشایت را ننوشتی؟ تو که همیشه انشاهای زیبایی می نویسی! کله پوک 

آب دهانش را قورت داد و گفت: چون دستم درد می کرد. آقای معلم که 

می دانست کله پوک همیشه انشاهای خوبی می نویسد و نوشتن انشا را 

خیلی دوست دارد، نگران شد. آقای معلم با خودش فکر کرد که 

حتماً دست کله پوک خیلی درد می کند که نتوانسته انشایش 

را بنویسد.

کمی بعد آمبوالنس پشت در مدرسه 

منتظر کله پوک بود. دو نفر کله پوک را سوار بالنکارد 

کردند و کله پوک را اول توی آمبوالنس و بعد توی بیمارستان 

بردند. البته کله کوک هم همراه کله پوک  و آقای معلم به بیمارستان 

آمده بود تا کنار دوستش باشد. آقای دکتر پیش آن ها آمد و آقای معلم همه 

ماجرا را برای آقای دکتر تعریف کرد. آقای دکتر دست های کله پوک را توی 

دستش گرفت. اما دستان کله پوک از ترس یخ زده بود و انگشتانش هیچ حرکتی 

نداشت. آقای دکتر گفت: اول یک آمپول به دست کله پوک می زنیم و بعد از دستش 

عکس می گیریم تا مشکل انگشتانش را بفهمیم و درمانش کنیم. کله پوک که دیگر 

نمی توانست تحمل کند، با صدای بلند زد زیر گریه و گفت: من دروغ گفتم. دست من 

درد نمی کنه و انگشت هام بی حس نیستن. من انشا نوشتم، ولی لیوان شیرم روی 

دفترم چپه شد و انشام پاک شد. من دروغ گفتم. آقای معلم با تعجب 

به کله پوک نگاه کرد و او را نوازش کرد و گفت: 

نداره پسرم.تو نباید از آمپول بترسی! آمپول هیچ دردی  4
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

او از جایش بلند شد و کنار کله پوک 

رفت و پرسید:کجای دستت درد می کنه؟ کله پوک 

که اصالً به این سؤال فکر نکرده بود، گفت: همه جای دستم درد 

می کنه. معلم پرسید: دستت زخم شده؟ کله پوک گفت: بله. معلم پرسید: 

کجای دستت زخم شده؟ کله پوک که گیج شده بود جواب داد: نه زخم نشده، 

ولی نمی تونم انگشت هایم را تکون بدم. آقای معلم با تعجب به کله پوک نگاه می کرد و 

هیچ حرفی نمی زد. او کمی فکر کرد و به بچه ها گفت: ساکت باشید تا من برگردم. آقای 

معلم با مربی بهداشت برگشت. مربی بهداشت از کله پوک پرسید: چندوقته که نمی تونی 

انگشت هایت را تکان دهی؟ کله پوک گفت: از دیشب. کوکی به مربی بهداشت گفت: 

کله کوک دیروز همه مشق هایش را نوشته بود، باید دیشب انگشتانش بی حس شده باشه! 

مربی بهداشت با تعجب گفت: یعنی یک دفعه و بی دلیل انگشت های دستت بی حس شدن؟ 

کله پوک که خیلی ترسیده بود و نمی دانست چرا این قدر دروغ می گوید، زد زیر گریه. 

و را در آغوش کشید و گفت: نترس. االن با هم می رویم بیمارستان 
آقای معلم ا

و خیلی زود انگشتان دستت خوب می شود. کله کوک و پوکی که خیلی 

برای دوستشان ناراحت بودند، زدند زیر گریه و  های های گریه 

کردند.

آن روز توی کالس انشا، معلم او 

را صدا زد تا انشایش را بخواند. اما کله پوک گفت 

انشایش را ننوشته است. کله پوک می ترسید راستش را 

بگوید، چون آقای معلم همیشه از بچه ها خواسته بود که شب قبل، 

برنامه مدرسه را توی کیفشان بگذارند. او می ترسید معلم دیگر او را 

دوست نداشته باشد و بچه ها مسخره اش کنند. آقای معلم با تعجب پرسید: 

چرا انشایت را ننوشتی؟ تو که همیشه انشاهای زیبایی می نویسی! کله پوک 

آب دهانش را قورت داد و گفت: چون دستم درد می کرد. آقای معلم که 

می دانست کله پوک همیشه انشاهای خوبی می نویسد و نوشتن انشا را 

خیلی دوست دارد، نگران شد. آقای معلم با خودش فکر کرد که 

حتماً دست کله پوک خیلی درد می کند که نتوانسته انشایش 

را بنویسد.
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کمی بعد آمبوالنس پشت در مدرسه 

منتظر کله پوک بود. دو نفر کله پوک را سوار بالنکارد 

کردند و کله پوک را اول توی آمبوالنس و بعد توی بیمارستان 

بردند. البته کله کوک هم همراه کله پوک  و آقای معلم به بیمارستان 

آمده بود تا کنار دوستش باشد. آقای دکتر پیش آن ها آمد و آقای معلم همه 

ماجرا را برای آقای دکتر تعریف کرد. آقای دکتر دست های کله پوک را توی 

دستش گرفت. اما دستان کله پوک از ترس یخ زده بود و انگشتانش هیچ حرکتی 

نداشت. آقای دکتر گفت: اول یک آمپول به دست کله پوک می زنیم و بعد از دستش 

عکس می گیریم تا مشکل انگشتانش را بفهمیم و درمانش کنیم. کله پوک که دیگر 

نمی توانست تحمل کند، با صدای بلند زد زیر گریه و گفت: من دروغ گفتم. دست من 

درد نمی کنه و انگشت هام بی حس نیستن. من انشا نوشتم، ولی لیوان شیرم روی 

دفترم چپه شد و انشام پاک شد. من دروغ گفتم. آقای معلم با تعجب 

به کله پوک نگاه کرد و او را نوازش کرد و گفت: 

نداره پسرم.تو نباید از آمپول بترسی! آمپول هیچ دردی 

کله پوک رو به کله کوک کرد و 

ن رو باور کنی. انگشتان من 
گفت: تو باید حرف م

بی حس نشده. من دروغ گفتم چون ترسیده بودم. من فکر 

نمی کردم کار به اینجا برسه. منو ببخشین. کله کوک که خیلی خوب 

دوستش را می شناخت، می دانست که این حرف هایش به خاطر ترس 

از آمپول نیست. کله کوک فهمیده بود که کله پوک دروغ گفته و حاال باید 

کله کوک کاری می کرد تا معلم باور کند که حرف های قبلی کله پوک دروغ بوده، 

ولی االن راست می گوید و او را به مدرسه بازگرداند و بعدهم عذرخواهی کله پوک 

از معلم و مربی بهداشت و آقای مدیر و دوستانی که به خاطر مریضی کله پوک کلی 

غصه خورده اند. کله کوک به کله پوک گفت: من حرف های تو را باور می کنم، 

ولی باید قول بدهی که این آخرین باری است که دروغ می گویی. کله پوک 

همان طورکه با صدای بلند گریه می کرد گفت: من 

دیگه هیچ وقت دروغ نمی گم، من قول می دم.
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نویسنده: الهام صالح 

خوانش کتاب »خشم قلمبه«

عصبانیت را کوچولو کن!
پسرکوچولوی داستان ما بداخالق شده. او خیلی عصبانی است، کفش هایش را پرت 

می کند، شام نمی خورد و بابا او را تنبیه می کند. او وقتی می تواند شام بخورد که آرام 

شده باشد. یک چیز عجیب از وجود پسرکوچولو بیرون می آید. این چیز عجیب، »قلمبه« 

نام دارد. اول هرکاری دوست دارد انجام می دهد، اما بعد پسرکوچولو او را سرجایش 
برمی گرداند. 

روز خیلی بد
آدم ممکن است در بعضی روزها خوش اخاق 

نباشد، یا این که اتفاق ها آن طورکه خواسته، پیش 
نرود. داستان »خشم قلمبه« هم در همین باره 

است: »پسرکوچولو روز خیلی بدی را گذرانده 
است.« او از بیرون که وارد خانه می شود، یادش 

می رود کفش هایش را دربیاورد: »وای، وای، 
وای...! کفش هایت را دربیاور!« پسرکوچولو 

کفش هایش را با پرتاب از پایش درمی آورد. 
امروز، روز بدشانسی پسرکوچولو است، روز 
بدی را گذرانده، شام هم غذایی است که او 

دوست ندارد: »شام اسفناج بود، پسرکوچولو 
فریاد زد: مگر نمی دانی که من اسفناج دوست 

ندارم؟«  خب، رفتار پسرکوچولو بد است و باید 
تنبیه شود: »برو باال تو اتاقت! هروقت آرام شدی 

برگرد پایین!« 

خرابکاری
ای وای! پسرکوچولو اجازه داده قلمبه 

هرکاری دوست دارد انجام بدهد. قلمبه هم 
می خواهد همه چیز را به هم بریزد: »قفسه با 

تمام کتاب هایش این طرف و آن طرف می رفت. 
عجب زوری...!«  نه! پسرکوچولو اصاً نباید به 
قلمبه اجازه می داد بیرون بیاید: »بعد قلمبه به 

جعبه اسباب بازی ها نزدیک شد.« پسرکوچولو 
اسباب بازی هایش را دوست دارد، قلمبه 

نباید به آن ها کاری داشته باشد: »صبر کن، 
به آن کاری نداشته باش.« اما قلمبه به سراغ 

جعبه اسباب بازی ها رفته: »آهای! با تو هستم، 
می شنوی؟ صبر کن!«  قلمبه، صبر ندارد: »وای 

نه! کامیون نازنینم! تعمیرت می کنم.«

ُقلُمبه
پسرکوچولو که خیلی عصبانی است، تصمیم 

گرفته سر شام برنگردد. او حس عجیبی 
دارد: »در اتاق، پسرکوچولو احساس کرد 
از اعماق وجودش یک چیز وحشتناک باال 

می آید. باال باال باال می آید تا این که... هه! ... 
و یک دفعه خارج شد.«  اسم این چیزی که 

از اعماق وجود پسرکوچولو بیرون می آید، 
»قلمبه« است: »قلمبه گفت: سام، حاال 

چه کار کنیم؟«  پسرکوچولو هم جواب 
می دهد: »هه هه، هرکاری که دوست داری.«  

اما انگار او نباید این حرف را بزند: »آهان! 
خوب از آنجا شروع می کنیم.« قلمبه شروع 

می کند به پرت کردن وسایل: »تشک و 
بالش ها در هوا پرواز می کردند. َت... ق! 

میز. تو... ق! چراغ خواب!«

مرتب کاری
پسرکوچولو تصمیم می گیرد با قلمبه مبارزه 

کند: »و تو، قلمبه! برو پی کاَرت! دوست داری 
کوچولوت کنم؟«  پسرکوچولو شروع می کند 

به مرتب کردن وسایلی که قلمبه آن ها را پرت 
کرد: »آخ! چراغ خواب نازنینم، یک کم صبر 
کنی سرجای قبلی می گذارمت.« بعد نوبت 
بالش و کتاب است: »آخی، نازی! بالشتک 
مچاله شده من. کتاب خوشگلم. عزیزکم! 

قلمبه تمام ورق هایت را کج وکوله کرده است.« 
این جوری بهتر می شود. حاال قلمبه کوچولو 

شده. پسرکوچولو می تواند او را بگیرد: »یاال، 
برو داخل این جعبه، یادت باشد که دیگر 

شیطنت نکنی.«  بعد هم پسرکوچولو به طبقه 
اول برمی گردد تا شام بخورد: »بابایی! هنوز غذا 

داریم؟«
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تنبِل تنبا!
بین حیوانات هم موجوداتی پیدا می شوند که عالقه ای به 
کار و فعالیت ندارند. آن ها یک گوشه می نشینند، یا فقط 
می خوابند. تنبل، یکی از همین حیوان هاست. 

اسم این حیوان تنبل 
است. تنبل، معموالً 
عالقه ای به راه رفتن 
ندارد.

این اسب، موهای 
بلند و زیبایی دارد. 
به موهای اسب، 
»یال« می گویند.

به نظر تو این 
میمون چرا 
این قدر عصبانی 
شده؟

جوجه اردک تُپُل، 
بال هایش را باز 

کرده تا مامانش او 
را بغل کند.

دم این پرنده، شبیه 
دوتا پاست که توی 
هوا بپربپر می کنند.

این سنجاب آن قدر اهلی شده که از 
دست آدم، فندق بگیرد. سنجاب ها 
گردو و فندق دوست دارند.

دریاچه ای آرام و قوهایی که از این 
آرامش لذت می برند.

امان از دست این 
توله خرس های 

بازیگوش. حسابی 
مادرشان را کالفه 

کرده اند.

آخ جون عکس



 پنجشنبه  23  شهریور  1396
238 ذی الحجه 1438   /  14  سپتامبر 2017

مدیر مسئول: ایمان شمسایی
دبیر ویژه نامه: سید نوید برکچیان
امور اجرایی: مرتضی جاللی
گرافیک: مرتضی حاجی فرج

1. خداوند این انسانهای بزرگ را برای هدایت ما فرستاده است.

2. پیامبری که به اذن خداوند مدتها در شکم یک ماهی بود.

3. نام پسر حضرت ابراهیم که به دستور خداوند باید او را قربانی می کرد.

4. نام پادشاهی که حضرت ابراهیم در دوران او زندگی می کرد.

5. نام عموی حضرت محمد )ص(

6. نام  فرمانروای مصر که حضرت موسی برای هدایت او به قصرش رفت.

7. نام مکانی که حضرت محمد)ص( در آنجا به پیامبری مبعوث شد.

8. نام پسر حضرت نوح که از خواست پدرش سرپیچی کرد.

9. نام برادر حضرت موسی که همراهش به قصر پادشاه مصر رفت.

10. نام پیامبری که به اذن خداوند توانست کشتی را با حرکت باد جابجا کند.

11. نام پیامبری که برادرانش او را به چاه انداختند.

12. نام پرنده ای که برای حضرت سلیمان پیام می آورد.

جدول شماره 2

دوســت عزیــزم، ســواالتی کــه برایــت نوشــته ایــم را بــه 

ــذار.  ــدول بگ ــل ج ــا را داخ ــواب آنه ــوان و ج ــت بخ دق

اگــر خانــه هــای بــا رنــگ را دنبــال کنــی مــی توانــی رمــز 

جــدول را پیــدا کنــی. 

ت
ؤاال

 س
آخ جون، سرگرمی

تصویرساز:  فاطمه آقایی
نویسنده: منصوره گلی


