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من االن در اتاقم
نشستم شاد و خندان

بگو اما تو حالت
چه جوری است االن؟

تو در یک جای دوری
یمن جایی که جنگ است

میان خواب هایت
صدای بنگ بنگ است

تو اصال خانه داری؟
تو داری یک عروسک؟

چه جوری شاد هستی
میان بمب و موشک
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  اگرچه دور دوری
ولی من از همین جا
 برایت می فرستم
دعاهای خودم را

دعایم هست این که
نباشد جنگ دیگر
بخوابی خوب و راحت
ببینی خواب بهتر

تصویرساز:  فائزه محمدزادگان
شاعر: لیال خیامی
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برسد به دست خدا

به نام تو كه دوستدار كودكان هستي
خــداي مهربــان ســام. مــن يــك كودكــم و امــروز يكــي از 
ــه  ــاً ب ــان، لطف ــداي مهرب ــت. خ ــودك اس ــي ك ــه  مل ــاي هفت روزه
بزرگ ترهــا يــاد بــده كــه حواسشــان بيشــتر بــه مــا باشــد. خدايــا 
بــه بزرگ ترهــا كمــك كــن تــا بــا مــا مهربــان باشــند. بــه آن هــا ياد 
بــده تــا به جــاي فكــر كــردن درمــورد شــغل و آينــدۀ مــا، برايمــان 
ــد.  ــتان بخرن ــعر و داس ــاي ش ــي و كتاب ه ــر نقاش ــي، دفت مدادرنگ
ــه  ــردن ب ــگاه ك ــاي ن ــا به ج ــن ت ــك ك ــا كم ــه بزرگ تره ــا ب خداي

صفحــه گوشــي و رايانــه بــه مــا نــگاه كننــد.
ــه  ــم را وقتي ك ــادر و معل ــدر و م ــد پ ــداي بلن ــم! ص ــداي مهربان خ
ــان  ــد را از لب هايش ــن و لبخن ــر ك ــي آرام ت ــتند، كم ــي هس عصبان
دور نكــن. گل هــا خيلــي زيبــا هســتند، امــا نــه وقتــي دســت يــك 
ــي  ــرق كفش هــا خيل ــان باشــند. ب ــا خياب ــار چهــارراه ي كــودك كن
قشــنگ اند، امــا نــه در دســت كودكــي كــه كار هــر روزش 
ــا  ــت بچه ه ــه دس ــن ك ــا كاري ك ــت. خداي ــس زدن كفش هاس واك

ــد. ــي باش ــاب و خوردن ــادك و كت بادب
ــه  ــه همــه بزرگ ترهــا برســان و ب ــان! ســام مــن را ب خــداي مهرب
آن هــا بگــو كــه ايــن دنيــا بايــد بــراي مــن شــاد و رنگارنــگ باشــد. 
بايــد بتوانــم بــازي كنــم، كودكــي كنــم و لــذت ببــرم. دســت هاي 
مــن بــراي كاركــردن هنــوز خيلــي نازك انــد و چشــم هايم دوســت 

دارنــد زيبايي هــا را ببيننــد، نــه خشــونت و زشــتي را.
خــداي مهربــان مــن! بــه بزرگ ترهــا بگــو كــه هــر كــودك نشــاني 

خداســت و كاري كــن كــه دنيــا بــراي مــن جــاي امنــي باشــد.
دوستت دارم خداي مهربانم.

دوست من! چه خوب است 
كه اين نيايش را با صداي 

بلند براي پدر،  مادر و معلمت 
هم بخواني
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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

ــت  ــر می  گرف ــش خب ــد و از نرگس  هاي ــه  اش می  چرخي ــو در گلخان نرگس  بان
و بــا آن هــا حــرف مــی  زد. يكهــو چيــزی يــادش آمــد. بــه ســنبله دوتــا نكتــه 
را نگفتــه بــود. ســريع رفــت تــوی اتاقــش، بــه تلفــن نگاهــی كــرد و گوشــی را 
برداشــت. شــماره خانــه ســنبله را گرفــت. بــوق... بــوق... صــدای زنــگ تلفــِن 
خانــه ســنبله بلنــد شــد. ماماِن ســنبله گوشــی را برداشــت و گفــت: »الو، ســام 
ــا ســنبله  ــم ب ــی؟ می  تون ــزم. خوب ــو گفــت: »ســام عزي ــد.« نرگس بان بفرمايي
صحبــت كنــم؟« مامــان ســنبله بعــد از احوال پرســی، ســنبله را صــدا كــرد و از 

ــو خداحافظــی كــرد.  نرگس  بان
ســنبله پشــت خــط گفــت: »ســام نرگس بانــو. حالتــان چطــور اســت؟« قبــل 
از اين كــه نرگس بانــو چيــزی بگويــد، ســنبله بــا كمــی خجالــت گفــت: »مــن 
هنــوز وقــت نكــردم نرگــس بــكارم، حتمــاً زنــگ زديــد از گل نرگســم خبــر 
بگيريــد.« نرگس بانــو خنــده  ای كــرد و گفــت: »نــه ســنبله بانــو، نــه دخترجان! 
ــوب از آب  ــت خ ــا نرگس ــم ت ــو بگوي ــه ت ــم را ب ــه مه ــا نكت ــگ زدم دوت زن
دربيايــد.« ســنبله بــا خوشــحالی گفــت: »وای نرگس بانــو، چقــدر شــما خوبيــد. 
ــی  آورم و  ــر يادداشــتم را م ــی  روم دفت ــد. االن م ــه فكــرم بودي ــم كــه ب ممنون
نكات  تــان را می  نويســم.« بعــد دوان دوان به ســمت ميــز كارش رفــت و 
ــان!«  ــد نرگس بانوج ــاال بفرمايي ــب، ح ــت: »خ ــش را آورد و گف ــر و قلم دفت
ــت  ــرد و گف ــاف ك ــش را ص ــرفه  ای صداي ــا س ــو ب ــو« نرگس بان ــو اوه »اوه
خــوب بــه حرف  هايــم گــوش كــن: »بــراي كاشــتن پيــاز نرگــس بايــد يــك 
گلــدان ســنگي يــا ســفالي انتخــاب كنــي. آينده نگــر بــاش، چــون نرگس هــا 
ممكــن اســت درحــال رشــد كــردن، يك طرفــه شــوند و گل هــا بــه يك ســمت 
بــاز شــوند و اگــر گلــدان ســبك باشــد، آن را واژگــون مي كننــد. پــس نكتــه 
اول شــد: گلــداِن ســفالی!« ســنبله گفــت: »بلــه و حــاال نكتــه دومتــان چيســت؟« 
ــت  ــر اس ــركاري بهت ــل از ه ــت: »قب ــش گف ــه حرف هاي ــو در ادام نرگس بان

پيازهــا در آب ولــرم حــدود دوســاعتي خيــس بخورنــد.

 البتــه بايــد دقــت كنــي فقــط انتهــاي پيــاز در آب قــرار بگيــرد.« ســنبله گفت: 
»چــرا بايــد فقــط انتهــای پيــاز را در آب قــرار دهيــم؟ اصــاً چــرا بايــد پيــاز 
ــبب  ــدازی، س ــاز را در آب بين ــر كل پي ــون اگ ــم؟«، »چ ــرار بده را در آب ق
پوســيدن پيــاز مي شــود و جــواب ســؤال دومــت هــم ايــن اســت كــه ايــن كار 
بــه پيازهــا پيــام مي دهــد كــه وقــت رشــدكردن اســت و بيدارشــان می  كنــد.« 
نرگس بانــو حرف هايــش كــه تمــام شــد، از ســنبله خداحافظــی كــرد و گفــت: 

»خبــر كاشــتن نرگســت را به مــن بدهــی، منتظــرم دخترجان!«

گلدان سفالی و آِب ولرم!
دو نکته مهم درباره کاشتن گِل نرگس
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آخ جون داستان4

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

 خبرهای عجيب
ماجراهای 

 لکه  پوک  و لکه  کوک

کله کوک دوستان مهربان و صمیمی بودند. کوکی حال کوکی خیلی بد شد. کوکی و 
آن قدر ناراحت شده بود که نمی دانست باید چه کار کند. پوکی به 

کوکی گفت که نمی خواستم ناراحتت کنم و به خانه اش رفت. اما کوکی 

از ناراحتی اشک می ریخت و با خودش می گفت که باید حتماً برای کله کوک 

کاری بکنم. کوکی دنبال کله پوک رفت. وقتی کله پوک در خانه اش را برای کوکی 

باز کرد، کوکی خودش را توی بغل کله پوک انداخت و  های های گریه کرد. کله پوک 

دوستش را توی خانه آورد و برایش شربت درست کرد و از کوکی خواست تا برایش 

تعریف کند که چه اتفاقی افتاده است. ولی حال کوکی خیلی بد بود و گریه می کرد 

و می گفت: »بیچاره کله کوک!« کله پوک پرسید: »چرا بیچاره کله کوک؟ مگر چه 

اتفاقی برای کله کوک افتاده است؟« کوکی جواب داد: »کله کوک زخمی شده و 

االن توی بیمارستان بستری شده است.« کله پوک با تعجب پرسید: »کله کوک 

توی بیمارستان بستری شده؟« کوکی بلندتر گریه کرد و گفت: »مگر با 
4آن همه زخم می تواند توی خانه بماند؟«

کله پوک دنبال کله کوک رفته بود 
تا با هم به خرید بروند، اما کله کوک درحالی که 

خمیازه می کشید و چشم هایش را می مالید، به کله پوک 

گفت که نمی تواند با او به خرید بیاید. کله پوک با ناراحتی 

پرسید: »چرا؟« و کله کوک جواب داد: »چون دیشب اصالً نخوابیدم 

و خیلی خوابم می آید.« کله پوک پرسید: »چرا دیشب نخوابیدی؟« 

و کله کوک جواب داد: »چون دیشب صداهای عجیبی از پشت پنجره 

می آمد. صداهایی مثل صدای خوگاالزهای وحشی!« کله پوک پرسید: 

»خیلی ترسیدی؟ کله کوک جواب داد: »نه، خیلی نترسیدم. ولی خوابم 

نبرد و االن می خواهم بخوابم و نمی توانم به خرید بیایم.« 

کله کوک با کله پوک به خرید نیامد و 
به خرید برود.کله پوک دنبال پوکی رفت تا با پوکی  1

2
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

کوکی و پوکی کتاب های 

کتابخانه را پس دادند و با هم از کتابخانه 

بیرون آمدند. کوکی به پوکی گفت که می خواهد 

دنبال کله کوک برود تا با هم به پارک بروند. پوکی با 

تعجب به کوکی نگاه کرد و پرسید: »خبر نداری که چه بالیی 

سر کله کوک آمده؟« کوکی که خیلی نگران شده بود پرسید: 

»چه اتفاقی برای کله کوک افتاده؟« پوکی با ناراحتی جواب 

داد: »دیشب یک خوگاالز وحشی از پنجره توی خانه 

کله کوک پریده و به کله کوک حمله 

کرده و کله کوک را زخمی 
کرده است.« 3

صدای زنگ خانه کله پوک بلند 

شد و کله پوک در را باز کرد و کله پوک و کوکی 

با تعجب دیدند که کله کوک پشت در ایستاده است. 

کله کوک خوابیده بود و بیدار شده بود و حاال سرحال بود. او دنبال 

کله پوک آمده بود تا با هم به خرید بروند. کله کوک وقتی کوکی را با 

چشمان اشک آلود دید، خیلی ناراحت شد و وقتی فهمید که کوکی برای 

چه گریه می کرده، خیلی تعجب کرد. کله کوک آن روز کلی تحقیق کرد 

تا فهمید که خبر عجیب بستری شدن او در بیمارستان از کجا آمده است. 

دوستان او حدس ها و گمان ها و رؤیاهای خودشان را به خبرها اضافه کرده 

بودند و این طوری یک خبر عجیب و غیرواقعی ساخته بودند. کله کوک 

با خودش فکر می کرد دوستانش باید یاد بگیرند 

که خبر ها را بدون کم و یا زیاد کردن به 

دیگران برسانند. 5

کله پوک در خانه پوکی را زد 
و پوکی در خانه را باز کرد و بعد از سالم و 

احوال پرسی، از پوکی خواست تا با او به خرید برود. پوکی 

به کله پوک گفت که متأسفانه نمی تواند با او به خرید بیاید. پوکی 

باید به کتابخانه می رفت تا کتاب های کتابخانه را پس بدهد. پوکی به 

کله پوک گفت بهتر است با کله کوک به خرید برود. کله پوک به پوکی 

گفت که قبل از آمدن پیش او، دنبال کله کوک رفته، اما حال کله کوک 

خوب نبوده، چون شب قبل یک خوگاالز وحشی از پنجره توی خانه اش پریده 

و صداهای وحشتناکی درآورده است. پوکی از تعجب چشمانش گرد شده 

بود و نمی توانست چیزی بگوید. کله پوک به خرید نرفت و به خانه اش 

برگشت. پوکی هم کتاب ها را به کتابخانه برد. پوکی 
توی کتابخانه کوکی را دید. کوکی هم به 
را پس دهد.کتابخانه آمده بود تا کتاب های کتابخانه 

2



 پنجشنبه  20  مهر  1396
 216 محرم 1439   /  12  اکتبر 2017

نویسنده: الهام صالح 

آخ جون، کتاب

خوانش کتاب »امین ترین دوست«

دوستی فيل و الك پشت
چندتا دوست داری؟ چقدر با آن ها صمیمی هستی؟ دوست هایت را چطور انتخاب 

کرده ای؟ انتخاب دوست، موضوع کتاب این هفته است. در کتاب »امین ترین دوست«، 

پیلو که یک بچه فیل است، دنبال دوست می گردد. اما او باید بهترین دوست را انتخاب 

کند. لک لک در این کار به پیلو کمک می کند.

بچه فيِل تنها
»پيلو« يك بچه فيل بزرگ است كه وقتی 

وارد جنگل می شود، به خاطر اين كه خيلی 
بزرگ است، همه از او می ترسند: »هيچ كدام 
از حيوان های جنگل در عمرشان فيل نديده 
بودند، حتی شير بزرگ هم پشت صخره ای 
پنهان شد. فقط لك لك كه زياد سفر كرده 

بود، می دانست فيل حيوان بدجنسی نيست.« 
خب، وقتی حيوانات جنگل می فهمند كه پيلو 
ترسناك نيست، از پناهگاه خودشان بيرون 

می آيند. آخی! پيلو تنها است: »شكارچی های 
بدجنس پدر و مادرم را كشتند. حاال من در 

اين دنيا هيچ كس را ندارم.«  حاال پيلو بايد يك 
دوست پيدا كند، اما چه طوری؟

يواشكی كلم بخور! 
همه حيوانات جنگل دوست دارند با پيلو 

دوست شوند، اما پيلو بايد يك دوست 
خوب پيدا كند. لك لك يك مسابقه راه 

می اندازد: »هركدام از شما كه بتواند بدون 
اين كه كسی او را ببيند، يك برگ اين كلم 

را بخورد، برنده می شود. آن وقت پيلو با 
او دوست می شود.« مورچه، روباه و شير از 
دوست شدن با پيلو منصرف می شوند. اول 

از همه زرافه شروع می كند به خوردن كلم: 
»زرافه پير با لبخند جلو آمد. يك برگ 

كلم را كند و سرش را البه الی شاخ وبرگ 
درختی پنهان كرد. فرياد زد: تمام شد، 

خوردمش! هيچ كس من را نديد!« اما مرغ 
مگس خوار او را ديده است. 

كانگورو رد شد
بچه كانگورو هم می خواهد با پيلو دوست 

شود: »بچه كانگورو جستی زد و جلو آمد. يك 
برگ از كلم كند و توی كيسه مادرش پريد. 
كمی بعد سرش را بيرون آورد و فرياد زد: 
تمام شد، خوردمش! هيچ كس من را نديد!« 
اما اين قدرها هم راحت نيست: »يك شپش 

كوچولو از كيسه كانگوروی مادر بيرون پريد و 
گفت: من ديدمش! من ديدمش!« 

پيلو غمگين است
آخرين حيوانی كه می خواهد با پيلو دوست 

شود، الك پشت است: »برگ كلم را به دهان 
گرفت و يواش  يواش دور شد.« ساعت ها 

می گذرد، اما اثری از الك پشت نيست، پيلو 
كه فكر می كند ديگر نمی تواند دوستی پيدا 
كند، با غصه به خواب می رود، اما يك دفعه 

از خواب می پرد. الك پشت از راه آمده: 
»نتوانستم. در انبوه ترين بوته ها منتظر 

شب سياه شدم، ولی نتوانستم برگ كلم را 
بخورم، بدون اين كه كسی من را ببيند.«  پيلو 

فكر می كند چطور؟ همه كه خواب اند، اما 
الك پشت جواب خوبی دارد: »خدا كه خواب 
نيست! حتی زير الكم احساس كردم من را 

می بيند!«

الك پشِت برنده
الك پشت فكر می كند مسابقه را باخته، اما 
لك لك او را صدا می زند: »صبر كن! نرو!« 
لك لك، حرف های الك پشت را شنيده و 

می داند كه الك پشت برای پيلو بهترين 
دوست است: »دوستی كه دنبالش هستی، 

همين است. بهترين دوست، كسی است كه 
حس كند خدا هميشه او را می بيند، حتی در 
تاريك ترين و سياه ترين شب. اين دوست، 
امين ترين دوست است.« خب، ديدی؟ پيلو 

هم سرانجام يك دوست پيدا كرد. او و 
الك پشت سال هاست كه با هم دوست اند.
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شكار ماهِی بزرگ
دنیای حیوانات دنیای خیلی بزرگی است. 
هنوز هم حیوانات زیادی هستند که آن ها را 
نمی شناسیم. در بین عکس های این هفته هم 
حیوانات آشنا وجود دارند، هم حیوانات ناآشنا.

عکاس واقعاً چه لحظه ای 
را شکار کرده. به نظر 
تو این ماهی کمی برای 
منقار پرنده بزرگ 
نیست؟

  اسم این پرنده، مرغ شهدخوار است. 
او خیلی به سرعت بال می زند. در این 
عکس هم مشغول خوردن شهد است. 

زن ماهی گیر به روش سنتی ماهی 
می گیرد. 

»لِمور«، بچه خودش 
را به دوش گرفته. 

»لِمور«ها از خانواده 
میمون ها هستند، ولی 

پوزه ای شبیه پوزه 
سگ دارند. 

یک گله بزرگ از 
فیل ها در غروب 
آفتاب.

بز و بزغاله سفیدبرفی درکنار 
یکدیگر.

خانواده تامارین درکنار هم. 
تامارین ها میمون های کوچک 

هستند.

قوی زیبا از جوجه خود مراقبت 
می کند.

آخ جون عکس
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جدول شماره 6

ــاز هــم يــك جــدول  ــه ب ــن هفت ــم، كفشــدوزك اي ســام دوســت خوب

برايــت دارد كــه مــی توانــی آن را حــل كنــی و بعــد از پيــدا كــردن رمــز 

جــدول، آن را برايمــان بفرســتی. ايــن هفتــه بايــد بــرای جــواب دادن به 

ســواالت ســوره نــاس را بلــد باشــی. ســوره نــاس در جــزء ســی قــرآن 

قــرار دارد.راســتی تــو مــی دانــی هــر جــزء قــرآن 4 حــزب دارد و كل 

ــت  ــر اس ــاال بهت ــت؟ ح ــده اس ــكيل ش ــزب تش ــم از 120 ح ــرآن ه ق

قــرآن را بــرداری و ســوره نــاس را پيــدا كنــی. 

ت
ؤاال

 س

ــن  ــه اســم اي ــاس، ك ــی ن ــی شــود معن ــن ســوال م 1- جــواب اي
ــت. ــوره اس س

2- در آيــه اول، كلمــه ای اســت كــه معنــی آن مــی شــود 

پــروردگار، آن را پيــدا كــن و داخــل جــدول بگــذار.

3- تــوی ايــن ســوره كلمــه ای هســت كــه ســه بــار تكــرار شــده 

اســت، آن را پيــدا كــن.

ــی آن  ــه معن ــه ای ك ــوان و كلم ــوره را بخ ــن س ــه دوم اي 4- آي

ــن. ــدا ك ــت، پي ــاه اس پادش

5- بــرای اينكــه جــواب ايــن ســوال را پيــدا كنــی، بايــد ايــن آيــه 

را كامــل كنــی : ِمــن َشــِرّ الَْوْســَواِس .....

6- سوره ناس می شود سوره صد و  ....... قرآن.

7- بــرای پيــدا كــردن جــواب ايــن ســوال معنــی آيــه آخر ســوره 

را بخــوان .در ايــن آيــه گفتــه شــده كــه مــا از ..... انســانهای بــد به 
خــدا پنــاه مــی بريم.


