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آخ جون، خودمونی

تصویرساز:  زهره اقطایی
نویسنده: اسماعیل فیروزی

مــن دیــده ام! یعنــی پدربــزرگ هنــگام کار داخــل یکــی از آن هــا را بــه 

ــک!  ــزرگ و کوچ ــای ب ــود از چرخ دنده ه ــر ب ــان داد... وای! پ ــن نش م

چرخ دنــده  چرخ دنده هــا،  ایــن  از  هرکــدام  می گفــت:  پدربــزرگ 

ــد. ــق کار کن ــاعت دقی ــا س ــد ت ــت می ده ــری را حرک دیگ

و مــن هــم پرســیدم: این هــا همــه چطــور این قــدر بــا هــم هماهنگ انــد 

و چه چیــزی باعــث می شــود کــه به هــم نریزنــد؟ پدربــزرگ یــک میلــه 

کوچــک را نشــانم داد و گفــت: ایــن اهــرم مرکــزی ساعت هاســت. اگــر 

ــزرگ  ــد. پدرب ــم می ریزن ــا به ه ــه چرخ دنده ه ــد، هم ــرم نباش ــن اه ای

گفــت: زندگــی مــا هــم درســت مثــل ســاعت اســت، فقــط زمانی درســت 

و دقیــق زندگــی می کنیــم کــه بــه اهــرم اصلــی هســتی وصــل باشــیم... 

بعــد هــم دســتی بــه ریش هــای ســفیدش کشــید و گفــت: اهــرم زندگــی 

مــا خداســت حدیث جــان!

خــدای خــوب و عزیــزم ســام! ایــن نامــه را در آخریــن روزهــای 

ــت می نویســم.   ــن مســافرت تابســتانی ام برای تابســتان و در آخری

می دانــم کــه خبــر داری ایــن هفتــه بــه شــهر پدربــزرگ و 

می دانــی چقــدر  و حتمــاً  کــرده ام  تبریــز ســفر  مادربزرگــم 

دوستشــان دارم و از لحظه لحظــه بــودن درکنارشــان لــذت می بــرم. 

ــر  ــی پی ــه خیل ــا این ک ــزرگ ب ــتی پدرب ــان! می دانس ــتی خداج راس

ــردم  ــت و م ــان اس ــاز شهرش ــن ساعت س ــم بهتری ــوز ه ــده، هن ش

ــش او  ــر پی ــرای تعمی ــان را ب ــی و گران قیمت ش ــاعت های قدیم س

ــا پدربــزرگ بــه  می آورنــد؟ خــدای عزیــز! چنــدروز پیــش کــه  ب

ــم  ــدم.  نمی دان ــی فهمی ــز جالب ــم، چی ــازی اش رفت ــازه ساعت س مغ

ــه؟ ــا ن ــده ای ی ــک دی ــاعت ها را از نزدی ــن س ــل ای ــاال داخ ــا ح ت

برسد به دست خدا...... 1

2

از تو ممنونم....
ای خدای لحظه ها و ثانیه ها و دقیقه ها و 

ساعت ها!

ای خدایی که به فرمان تو بهار به 

تابستان می رسد و پاییز به زمستان.

ای خدایی که همه چیز به اشاره انگشت 
تو تغییر می کند.

ای خدای بزرگ از تو ممنونم که در 

زندگی ام حضور داری و اهرم ساعت 

زندگی ام هستی... از تو ممنونم!



3

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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آخ جون، باغبانی

تصویرساز:  راحله کریم بخش
نویسنده: حمیده زمانی

3

کرم کوچــــولو  و  ســــنبله 
تـــازه از بــــازار 

برگشــــته اند. آن هـــا 
یــک  و  گــواش  چندتــا 

ــک  ــد و ی ــب چوب خریدن چسـ
ســبد پــر از ســنگ  های ریــز و درشــت از تــوی باغچــه 

و  گلدان هــا  رنگ کــردن  نوبــت  حــاال  کردنــد.  جمــع 
ــته  ــو خواس ــنبله از کرم کوچول ــت. س ــیده اس ــنگ ها رس س

ــد.  ــوت کن ــروز دع ــرای ام ــک را ب ــتش رنگین ــه دوس ــود ک ب
رنگینــک قــرار اســت بــه آن هــا رنگ کــردن گلدان  هــا و 
ســنگ  ها را یــاد بدهــد. حــاال آن هــا منتظــر رســیدن رنگینــک 
ــو  ــد و کرم کوچوول ــرت می  زن هســتند. ســنبله روی تختــش ُچ
کنــار پنجــره چشــم بــه راه رنگینــک اســت. باالخــره رنگینــک 
از راه رســید. تـَـق تـَـق تـَـق! کرم کوچولــو ســریع پنجــره را بــاز 

کــرد و بــه اســتقبال دوســتش رفــت، بعــد هــم رنگینــک را 
به ســمت میــِز کار ســنبله راهنمایــی کــرد. ســنبله از جایش 

ــت و  ــا رف ــمت آن ه ــدان به  س ــا روی خن ــد و ب ــد ش بلن
ــو را  گفــت: »ســام رنگینک جــان، خوشــحالم کــه ت

ــم. شــروع کنیــم؟« رنگینــک کــه نفســی  می بین
تــازه کــرده بــود گفــت: »بلــه، ســنبله جان. 

شــروع کنیــم. مــن می گویــم، شــما 
ــده!« ــام ب انج

گلدان  ها و سنگ  ها را چطور رنگ کنم؟

رنگینک و یه عالمه سنِگ رنگی رنگی 1
ســــنبله چشــــمی گفــــت و 2

آســتین  هایش را بــاال زد.  رنگینــک گفــت: »اول 
گلدانــی را کــه می  خواهــی رنــگ کنــی خــوب تمیــز کــن 

و گــرد و خاکــش را بگیــر.« ســنبله ســریع بــا دســتمال خــاک 
گلــدان را گرفــت. »حــاال دو قاشــق چســب چوب را بــا یــک قاشــق 

از رنگــی کــه می  خواهــی، مخلــوط کــن.« ســنبله بــا کمــک کرم کوچولــو 
ــف کــردن ســنگ ها  ــاده کــرد. رنگینــک کــه مشــغول ردی ــگ را آم رن
ــت.  ــگ کاری اس ــِت رن ــاال نوب ــب، ح ــت: »خ ــود، گف ــردن ب ــرای رنگ ک ب
ــزن.«  ــدان ب ــه گل ــن ب ــه پایی ــاال ب ــگ را از ب ــردار و رن ــو ب ــک قلم م ی
همان طورکــه ســنبله گلــدان را رنــگ می  کــرد، رنگینــک ادامــه داد: 

»وقتــی رنــگ زمینــه گلــدان تمــام شــد، بایــد بگــذاری تا خشــک 
شــود. بعــد می  توانــی هــر طرحــی کــه خواســتی روی آن 

بکشــی و بعــد رنگ هــا را جداگانــه درســت کنــی 
ــی.« و طرحــت را رنــگ بزن

ســنبله گفــت: »چقــدر 
تــا  بیــا  رنــگ کاری.  خوبــه 
گلــدان خشــک می شــود،  وقتی کــه 
بــرای  بزنیــم.  رنــگ  ســنگ  چندتــا 
ــور کار  ــد همین ط ــم بای ــنگ ه ــردن س رنگ ک
کنیــم؟« رنگینک که از خوشــحالی ســنبله بــه ذوق 
آمــده بــود، گفــت: »بلــه عزیــزم، بلــه. فقــط می توانی 
اول طرحــت را بکشــی و بعــد رنــگ کنــی. مثــاً 
می توانــی یــک ســنگ را بــه زنبورعســل تبدیــل کنــی، 
یکــی را بــه کفشــدوزک و دیگری را فقط گلــکاری کنی. 
وقتــی طرح هایــت را کشــیدی، بایــد به ترتیــب رنگ هــا 
را درســت کنی و اســتفاده کنی تا خشــک نشــوند. همه 
رنگ هــا را هیچ وقــت همزمــان بــا چســب چوب 
مخلــوط نکــن تــا خشــک نشــوند.« وقتــی آمــوزش-

ــا هــم  هــای رنگینــک تمــام شــد، هــر ســه تایی ب
شــروع کردنــد بــه رنگ آمیــزی ســنگ ها. 
آن هــا تــا بعدازظهــر گفتنــد و خندیدنــد و 
رنــگ زدنــد. ســنبله یک ســنگ شــبیه 
ــوان  ــگ زد و به عن ــک رن رنگین
تشــکر به او هدیــه داد. 
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آخ جون داستان4

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

قانون کله پوکی 
ماجراهای 

 لکه  پوک  و لکه  کوک

کله پوک و کله کوک و پوکی با هم به 

مدرسه می رفتند. آن ها به خیابان رسیدند و می خواستند 

از خیابان رد شوند. کله کوک مثل همیشه به چراغ عابرپیاده نگاه 

کرد و چون چراغ قرمز بود، از خیابان رد نشد، اما کله پوک و پوکی بی توجه 

به چراغ راهنما از خیابان عبور کردند و وقتی به آن طرف خیابان رسیدند، با تعجب 

دیدند که کله کوک همراه آن ها نیامده و منتظر سبزشدن چراغ راهنماست. آن روز 

کله پوک و پوکی توی مدرسه کله کوک را مسخره می کردند و می گفتند که کله کوک 

ترسو است و می ترسد از خیابان رد شود، اما کله کوک به آن ها گفت: ما باید قانون را رعایت 

کنیم. وقتی چراغ عابرپیاده قرمز است، یعنی پیاده ها باید بایستند و نوبت ماشین هاست که 

حرکت کنند. کله پوک گفت: من که اصالً از قانون خوشم نمیاد. اگه بخوام برای سبز شدن 

چراغ صبر کنم، حتماً دیر به مدرسه می رسم. کله کوک گفت: خب زودتر از خانه بیرون بیا. 

کله پوک جواب داد: ای بابا! چقدر زندگی را سخت می گیری! من هرروز از چراغ قرمز 

رد می شوم و هیچ اتفاقی هم برای من نمی افتد. پوکی هم خندید و 

گفت: کله کوک تو خیلی زندگی را سخت می گیری، 

من که حتی حوصله ندارم از روی خط عابر رد 

بشوم. هرجا الزم باشد از خیابان رد می شوم، 
هیچ طوری هم نمی شود. 1

کله کوک با تعجب پرسید: تو از وسط 

خیابان، جایی که خط کشی عابر ندارد رد می شی؟ پوکی 

با خنده گفت: بله، ماشین که ترس نداره! کله کوک گفت: اواًل 

که ماشین ترس داره، چون اگه با تو تصادف کنه، حتماً آسیب می بینی. 

دوماً همه باید به قوانین احترام بگذارند. این طوری راننده ها هم خیلی راحت تر 

رانندگی می کنند. کله پوک گفت: وای! حتماً االن می خواهی درباره رد شدن از 

روی خط عابر پیاده و پل هوایی و چراغ عابرپیاده و این طور چیزها حرف بزنی و زد 

زیر خنده! پوکی به کله پوک گفت: یعنی کله کوک همه این قوانین را رعایت می کنه؟ 

کله کوک به جای کله پوک جواب داد: بله، من همه قوانین را رعایت می کنم. اینجا شهره و 

اگر هیچ کس قوانین را رعایت نکنه، مثل جنگل می شه. کله پوک زد زیر خنده و گفت: به نظر 

من که خوگاالزهای وحشی و میالناز های منقاردراز توی جنگل، خیلی راحت تر از ما زندگی 

می کنند. پوکی هم خندید و گفت: خوش به حالشون که این همه قانون ندارند. کله کوک 

و پوکی و کله پوک مثل همیشه با هم از مدرسه بیرون می آمدند، اما فقط تا 

خیابان با هم بودند، چون پوکی و کله پوک تا به خیابان 

می رسیدند از خیابان رد می شدند، اما کله کوک 

باید کمی راه می رفت تا به پل هوایی برسد و 

از روی پل عابر پیاده عبور کند.

ک از حرف های پوکی 
کله کو

د، اما می دانست 
ک ناراحت ش

و کله پو

د و مثل همیشه از 
ح را انجام ده

د کار صحی
بای

ل راه 
 با ناراحتی روی پ

ت. او
یاده باال رف

پله های پل عابرپ

می رفت که صدای وحشتناکی شنید. صدای ترمز ماشین و 

 بود و 
ش زده

ب! کله کوک سرجایش خشک
ریاد عجی

چند ف

گاه کند. او نگران دوستانش 
جرئت نمی کرد به پایین پل ن

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

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

و همچنان کله پوک و 

پوکی او را مسخره می کردند. حتی 

یک روز کله پوک و پوکی با کله کوک تا 

پل عابرپیاده رفتند، اما مثل همیشه کله کوک 

را مسخره کردند و گفتند: چه حوصله ای 

داری! این همه پله را هرروز باال و پایین 

3می روی!

5
فردای آن روز، دیگر کار 

کله کوک به نظر پوکی و کله پوک 

مسخره نمی آمد. کله پوک با پای شکسته و 

پوکی با سرودست شکسته، هردو توی بیمارستان 

درد می کشیدند و کله کوک با گل و کمپوت و آبمیوه 

به دیدن آن  ها آمده بود. آن روز پوکی و کله پوک 

فهمیدند که رعایت قانون به نفع آن هاست و 

تصمیم گرفتند همیشه قوانین 

را رعایت کنند.

کله کوک با تعجب پرسید: تو از وسط 

خیابان، جایی که خط کشی عابر ندارد رد می شی؟ پوکی 

با خنده گفت: بله، ماشین که ترس نداره! کله کوک گفت: اواًل 

که ماشین ترس داره، چون اگه با تو تصادف کنه، حتماً آسیب می بینی. 

دوماً همه باید به قوانین احترام بگذارند. این طوری راننده ها هم خیلی راحت تر 

رانندگی می کنند. کله پوک گفت: وای! حتماً االن می خواهی درباره رد شدن از 

روی خط عابر پیاده و پل هوایی و چراغ عابرپیاده و این طور چیزها حرف بزنی و زد 

زیر خنده! پوکی به کله پوک گفت: یعنی کله کوک همه این قوانین را رعایت می کنه؟ 

کله کوک به جای کله پوک جواب داد: بله، من همه قوانین را رعایت می کنم. اینجا شهره و 

اگر هیچ کس قوانین را رعایت نکنه، مثل جنگل می شه. کله پوک زد زیر خنده و گفت: به نظر 

من که خوگاالزهای وحشی و میالناز های منقاردراز توی جنگل، خیلی راحت تر از ما زندگی 

می کنند. پوکی هم خندید و گفت: خوش به حالشون که این همه قانون ندارند. کله کوک 

و پوکی و کله پوک مثل همیشه با هم از مدرسه بیرون می آمدند، اما فقط تا 

خیابان با هم بودند، چون پوکی و کله پوک تا به خیابان 

می رسیدند از خیابان رد می شدند، اما کله کوک 

باید کمی راه می رفت تا به پل هوایی برسد و 

از روی پل عابر پیاده عبور کند.

2
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نویسنده: الهام صالح 

خوانش کتاب »قصه پنیرک«

مامان موشی همه بچه هایش را
دوست دارد

تا حاال شده که فکر کنی مامان یا بابا، خواهر، یا 

برادرت را بیشتر از تو دوست دارند؟ خب! در 

»قصه پنیرک«، موش کوچولوی داستان این طور 

فکر می کند. او می خواهد مادرش را امتحان کند. 

بچه موش ها
در داستان ما یک خانم موشی، سه تا بچه دارد؛ 
دوتا دختر به اسم های ُگلَک و زنگولک و یک 

پسر به اسم پنیرک. پنیرک از بقیه بچه موش ها 
کوچک تر و شیطان تر است. مامان موشی همیشه 

به او می گوید: »پنیرک! پسر ُگلَم! آرام تر. 
مواظب خودت باش. هرجا می روی، بی خبر 

نرو.«  او از دخترهایش هم می خواهد که مواظب 
پنیرک باشند: »دخترهای من! هرجا می روید، 

مواظب پنیرک باشید.« 
مامان موشی پنیرک را خیلی دوست دارد، اما 

پنیرک این طور فکر نمی کند: »مادرم فقط به من 
می گوید این کار را بکن، آن کار را نکن. به ُگلَک 
و زنگولک چیزی نمی گوید؛ حتماً آن ها را بیشتر 

از من دوست دارد.«

پنیرک پیدا می شود
مامان موشی همین طور به گشتن ادامه می دهد: 

»میان دشت، کنار رودخانه، همه جا را گشت، 
اما از پنیرک خبری نبود... مادر پنیرک خیلی 

ناراحت شده بود. از این النه به آن النه رفت. به 
همه النه ها سر زد؛ اما پنیرک نبود که نبود.« 
مامان موشی شروع می کند با خودش حرف 

زدن: »گفتم جای دور نرو، تنها نرو، حتماً گربه 
او را گرفته و با خودش برده است.«  وقتی 

این فکر به ذهن مامان موشی می رسد، شروع 
می کند به گریه کردن، که یک دفعه صدایی 
را می شنود: »مادرجان! گریه نکن. من اینجا 

هستم.«

پنیرک نیست
یک شب گلک، زنگولک و پنیرک دراز 

می کشند که بخوابند. مامان موشی هم 
کنار آن ها دراز می کشد و برایشان الالیی 

می گوید تا خوابشان ببرد. مامان موشی 
چشم هایش را بسته است تا بچه ها هم 

بخوابند، اما وقتی چشم هایش را باز می کند، 
می بیند از پنیرک خبری نیست: »پنیرک 

سرجایش نبود. تعجب کرد! این طرف را 
نگاه کرد، آن طرف را نگاه کرد؛ اما پنیرک 

را پیدا نکرد.«  مامان موشی خیلی ناراحت 
شده، یعنی ممکن است پنیرک کجا رفته 

باشد؟ او شروع می کند به گشتن دور و 
اطراف: »از النه بیرون آمد. زیر بوته ها را 
گشت. توی باغ و زیر سنگ ها را گشت. 

روی درخت ها را هم گشت.«

توی جیب لباس
اِ! این که صدای پنیرک است: »مادر نگاه کرد، 

پنیرک را دید. از ته دل خندید و گفت: پسرم! 
پنیرکم! کجا بودی؟ همه جا را گشتم. هزار 

فکر و خیال کردم. فکر کردم گربه تو را برده 
است.« پنیرک به مادرش دلداری می دهد: 

»من رفته بودم توی جیب لباس شما! من فکر 
می کرم گلک و زنگولک را بیشتر از من دوست 
داری، اما حاال فهمیدم که مرا هم خیلی دوست 
داری.«  خب، معلوم است که مامان موشی همه 

بچه هایش را دوست دارد: »مادر، پنیرک را بغل 
کرد و بوسید و گفت: پسرم! پسر گلَم! مادر را 
خسته کردی، دلش را پُرُغصه کردی. من همه 

شما را یک اندازه دوست دارم.« 

1

34

قصه پنیرک/ نویسنده: فاطمه ابطحی/ تصویرگر: سیاوش مظلومی پور/ تهران: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان/ 24 ص: مصور )رنگی(/ برای گروه های سنی الف و ب
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دشت
الله های سرخ

پیشنهاد می کنم اگر حوصله ات سر رفته، به این 
عکس ها نگاه کنی، بعد خیال کن که در دشت الله های 
سرخ هستی، نسیم هم به صورتت می خورد. حاال که 
خنک شدی، حال بهتری داری. 

دشت الله های سرخ. 
ِکیف می دهد که در آن 
عکس بگیری.

بلبل ها جای خوبی برای بازی پیدا 
کرده اند. شاید هم بخواهند در آن 
النه درست کنند.

این روباه درحال 
کنجکاوی درباره 
دوربینی است که 
روی زمین قرار 
گرفته. 

یک پرنده زیبا که برای 
دانه دادن به جوجه اش 
عجله دارد.

توله خرس ها خیلی 
بازیگوش اند. آن ها 
با مادرشان شوخی 
می کنند.

فکر می کنی این سگ چرا غمگین 
است؟ شاید گرسنه مانده، شاید هم 
صاحبش با او قهر کرده.

خرس و توله اش به آسمان 
نگاه می کنند.

به چشم های این 
جوجه جغد نگاه 
کن! انگار اشک 

توی چشم هاش جمع 
شده.

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

آخ جون، سرگرمی

تصویرساز:  فاطمه آقایی
نویسنده: منصوره گلی

1. به کسی می گوییم که با صدای بلند اذان می گوید.

ــم، بعــد از شســتن صــورت و دســت ها  2. وقتــی وضــو می گیری

بایــد دســت را روی ســر گذاشــته و به ســمت پیشــانی بکشــیم. به 

ــم: ............. ایــن کار می گویی

ــاز  ــر نم ــر یک نف ــم پشت س ــا ه ــه ب ــم هم ــی می خواهی 3. وقت

ــاِز ......... ــم نم ــه آن می گویی ــم، ب بخوانی

4. اگر بخواهیم با خدا صحبت کنیم، آن را می خوانیم.

5. پــس از خوانــدن تشــهد، آن را می خوانیــم و نمازمــان را تمــام 
ــم. می کنی

بایــد دســت ها و  ابتــدا  نمــاز بخوانیــم،  این کــه  از  قبــل   .6

صورتمــان را بشــوییم. بــه ایــن کار می گوییــم ...... گرفتــن.

ــت و از او  ــت داش ــی دوس ــر او را خیل ــه پیامب ــخصی ک ــام ش 7. ن

ــد. ــه اذان بگوی ــار در مک ــت اولین ب خواس

8. پــس از تمام شــدن حمــد و ســوره خــم می شــویم و دســت ها 

را بــر زانوهــا می گذاریــم. بــه ایــن کار می گوییــم ...... 

ــت هایمان را  ــوره دس ــد و س ــدن حم ــس از خوان ــاز، پ 9. در نم

روبــه روی صورتمــان می گیریــم و دعــا می خوانیــم، اســم ایــن کار 
....... اســت. 

10. وقتــی نمازمــان را شــروع می کنیــم، اول می گوییــم کــه نمــاز 

را بــرای اطاعــت از خــدای بــزرگ می خوانیــم. اســم آن ...... 
کــردن اســت.

جدول شماره 3

دوســت عزیــزم، ســام، ســؤاالتی کــه این بــار بایــد جوابشــان را 

پیــدا کنــی، دربــاره نمــاز هســتند. تــو حتمــاً می دانــی کــه مــا در 

روز 17 رکعــت نمــاز می خوانیــم. بــا دقــت ســؤاالت را بخــوان 

و جــواب آن هــا را داخــل جــدول بنویــس. بــرای پیــدا کــردن 

ــه  ــی کــه در هــر ســؤال ب ــد حــروف خانه های رمــز جــدول، بای

رنــگ زرد اســت کنــار هــم بگــذاری تــا بــه رمــز برســی. 

ت
ؤاال

 س


