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نویسنده: اسماعیل فیروزی
آخ جون، خودمونی

ــه  ــال هم ــا؟ ح ــر از بچه آهوه ــا؟ چه خب ــته لک لک ه ــر از دس ــما؟ چه خب ــد ش خوبی

ــاره  ــم. فقــط یک چیــزی! به نظــر شــما وقتــی آدم درب خــوب اســت؟ مــن هــم خوب

چیــزی اطاعــات کمــی دارد، آیــا درســت اســت کــه ســراغ آن بــرود یــا نــه؟ مثــاً 

همیــن گوشــی تلفــن خانــه مــا کــه چنــدروز پیــش صدایــش ضعیــف شــده بــود. من 

ــم و  ــازش کن ــا احســاس کــردم اگــر ب ــم، ام ــا نمی دان ــاره تلفن ه ــادی درب ــز زی چی

ــی خداجــان، کاش  ــاً خــوب می شــود! ول ــم، حتم ــر کن ــا پیچــی را محکم ت ســیمی ی

ایــن کار را نکــرده بــودم و همه چیــزش درهم وبرهــم نمی شــد. حــاال مانــده ام 

جــواب مامــان را چــه بدهــم.

ــه  ــود دارد ک ــا وج ــی م ــم در زندگ ــن ه ــر از ای ــای مهم ت ــی چیزه ــن خیل ــر م به نظ

وقتــی خــراب می شــود، آدم هــا بایــد بــه متخصصــش بســپارند. مثــاً دوســتی ها یــا 

ــد از  ــا بای ــد، آی ــی این هــا کمــی آســیب ببینن ــادر، اگــر یک وقت ــدر و م ــا پ رابطــه ب

یــک مشــاور مذهبــی یــا روانشــناس کمــک بگیریــم؟ نظــر شــما چیســت خداجانــم؟

خدای عزیزم
سام

ای خدای بزرگ 
ای پروردگار بی همتا که برای هر 

رازی پاسخی داری و برای هر 
مشکل، مشکل گشایی گذاشته ای، از 
تو می  خواهم به من یاری دهی تا در 

هنگام مشکات کوچک و بزرگ 
زندگی مشاورم باشی.

الهی به من کمک کن تا بهترین 
راه ها و راهنماها را در زندگی ام 

بیابم و همواره در راهی پا بگذارم 
که پایانش تو باشی

آمین یا رب العالمین



3 نویسنده: منصوره گلی

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، نقاشی

دوست کفشدوزکی سالم! دوست داری با ما 
نقاشی بکشی یا کاردستی بسازی؟ اگر دوست 

داری می توانی با ما همراه شوی. می توانی عکس 
نقاشی هایت را هم برای ما بفرستی، شاید نقاشی تو 
یکی از آن هایی باشد که ما اینجا چاپ می کنیم.  

حاال می خواهیم شروع کنیم. اول باید تعدادی وسیله 
آماده کنی. 

وسایل الزم: 
مقوا   -   گواش   -   چسب چوب   -   

چسب نواری   -   قلم مو    -   تخته    -   
چنگال پالستیکی

بعد از این که خشک شد، روی آن 
هر شکلی که دوست داری بکش 
و با گواش رنگ کن. خیلی خوب 
است که صورتت را وقتی داری 
می خندی بکشی و برای ما بفرستی.

4

2

بعد روی مقوا چسب چوب بریز و با یک وسیله صاف مثل 
خط کش، چسب چوب را روی مقوا پخش کن.

1
مقوا را روی تخته بگذار و دور تا دور آن را با چسب نواری بچسبان.

3
برای مرحله بعدی یک چنگال پالستیکی 

بردار و روی چسب چوب ها شکل های 
مارپیچ بکش. حواست باشد قبل از خشک 

شدن چسب چوب باید این کار را انجام 
دهی. حاال باید آن را جایی بگذاری تا 

خشک شود. 
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آخ جون داستان4

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

پاییز زیبا
ماجراهای   لکه  پوک  و لکه  کوک

شادمانی به خانه کله پوک آمد و از او خواست تا روز بعد کله کوک مثل همیشه با 
با هم به پارک بروند و قدم بزنند. کله پوک گفت: ولی من 

دوست ندارم توی هوای سرد پاییزی از خانه بیرون بروم. کله کوک 

گفت: ولی امروز یک روز آفتابیه و هوا عالیه. ببین چه آفتابی دراومده! 

کله پوک گفت: ولی من آفتاب رو هم دوست ندارم، چون چشم های من رو 

اذیت می کنه. کله کوک گفت: می تونی عینک آفتابی بزنی، اما کله پوک بازهم 

بهانه گرفت و با کله کوک به پارک نرفت. کله کوک اصالً نمی فهمید که چرا 

کله پوک نه هوای آفتابی را دوست دارد و نه هوای بارانی را! نه هوای گرم را 

دوست دارد و نه هوای سرد را! کله پوک هم اصالً نمی فهمید چطور ممکن 

است که کله کوک هم هوای بارانی را دوست داشته باشد و هم هوای 

هوای گرم!آفتابی را! هم توی هوای سرد از خانه بیرون برود و هم توی 

1

4

کله پوک مثل همیشه بی حوصله توی 

خانه نشسته بود، که کله کوک با شادی وارد خانه شد 

و گفت: بیا با هم بریم بیرون. کله پوک با بی حوصلگی پرسید: توی 

این هوای سرد بریم بیرون؟ کله کوک با شور و هیجان جواب داد: هوا خیلی 

سرد نیست. امروز یک روز زیبای پاییزیه. پاشو بیا بیرون و ببین همه جا زیباست. 

برگ بعضی از درخت ها سبزند، برگ بعضی از درخت ها زرد شدن، بعضی ها قرمزند 

و بعضی ها همه رنگ ها رو با هم دارند. کله پوک گفت: من همه این رنگ ها رو از پشت 

پنجره می بینم. چرا توی این سرما از خونه بریم بیرون؟ کله کوک گفت: من و کوکی و پوکی 

می خواهیم عکس های پاییزی بگیریم. تو هم بیا تا با هم عکس پاییزی بگیریم. کله پوک گفت: 

نه، من اصالً دوست ندارم با این درخت های رنگی عکس بگیرم. شماها چه حوصله ای دارین! 

کله پوک با کله کوک و کوکی و پوکی برای عکس گرفتن نرفت. او با خودش گفت که 

چقدر کله کوک عجیب است. او چطور می تواند برای عکس گرفتن با 4 تا درخت 

رنگ و وارنگ این قدر ذوق کند!؟ کله کوک هم با خودش 

فکر می کرد که چطوری کله پوک می تواند توی روز 

زیبا لذت نبرد.به این زیبایی توی خانه بماند و از این طبیعت 
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

پنجره این رنگین کمان زیبا را رنگین کمان زیبایی! کاش کله پوک از پشت توی آسمان پیدا شد. کله کوک با خودش گفت: چه را دوست ندارد. باران بند آمد و رنگین کمان زیبایی کله پوک نرفته بود، چون می دانست او نم نم باران باران پاییزی قدم می زد. او دیگر به دنبال نم نم پاییزی! کله کوک تنها زیر نم نم آن روز هوا بارانی بود. باران 
ببیند..

فردای آن روز باد شدیدی 
می وزید و باران می آمد. کله کوک به کله پوک 

زنگ زد و از او خواست تا به خانه آن ها برود و با هم 

کاردستی درست کنند؛ کاردستی با برگ های رنگارنگ 

پاییزی. کله پوک گفت: تو چطوری حوصله داری با این صدای باد و 

بارون کاردستی درست کنی؟ من دوست ندارم توی این باد و بارون 

از خونه بیرون برم. و به خانه کله کوک نرفت. کله کوک به تنهایی با 

برگ های پاییزی کاردستی درست کرد. کله کوک یک روز زیبا داشت 

و کاردستی های زیبایی با برگ ها درست کرد، اما کله پوک 

یک روز خسته کننده داشت و حوصله اش 
باران توی سرش پیچیده بود.توی خانه سر رفته بود و صدای باد و 

3

5

کله پوک مثل همیشه بی حوصله توی 

خانه نشسته بود، که کله کوک با شادی وارد خانه شد 

و گفت: بیا با هم بریم بیرون. کله پوک با بی حوصلگی پرسید: توی 

این هوای سرد بریم بیرون؟ کله کوک با شور و هیجان جواب داد: هوا خیلی 

سرد نیست. امروز یک روز زیبای پاییزیه. پاشو بیا بیرون و ببین همه جا زیباست. 

برگ بعضی از درخت ها سبزند، برگ بعضی از درخت ها زرد شدن، بعضی ها قرمزند 

و بعضی ها همه رنگ ها رو با هم دارند. کله پوک گفت: من همه این رنگ ها رو از پشت 

پنجره می بینم. چرا توی این سرما از خونه بریم بیرون؟ کله کوک گفت: من و کوکی و پوکی 

می خواهیم عکس های پاییزی بگیریم. تو هم بیا تا با هم عکس پاییزی بگیریم. کله پوک گفت: 

نه، من اصالً دوست ندارم با این درخت های رنگی عکس بگیرم. شماها چه حوصله ای دارین! 

کله پوک با کله کوک و کوکی و پوکی برای عکس گرفتن نرفت. او با خودش گفت که 

چقدر کله کوک عجیب است. او چطور می تواند برای عکس گرفتن با 4 تا درخت 

رنگ و وارنگ این قدر ذوق کند!؟ کله کوک هم با خودش 

فکر می کرد که چطوری کله پوک می تواند توی روز 

زیبا لذت نبرد.به این زیبایی توی خانه بماند و از این طبیعت 

فردای آن روز کله کوک دنبال 
کله پوک آمد تا با هم بیرون بروند و برگ جمع 

کنند. کله پوک با تعجب پرسید: برای چی برگ جمع کنیم؟ 

و کله کوک جواب داد: چون برگ های پاییزی خیلی زیبا هستند و 

رنگ های خیلی زیبایی دارند. کله پوک پرسید: بعدش با این برگ های زیبا 

چه کار می کنی؟ کله کوک گفت: با اون ها کاردستی درست می کنم. کله پوک 

گفت: ولی من از برگ های پاییزی بدم میاد. همه جا پر از برگه. هرروز حیاط رو جارو 

می کنم، ولی بازهم پر از برگه. من نمی دونم چرا باید این همه برگ روی زمین بریزه؟ 

کله کوک که حرف هایی را که شنیده بود باور نمی کرد گفت: ولی زمین با این برگ ها 

خیلی زیبا شده! کله کوک تنهایی برگ جمع کرد و کله پوک توی خانه ماند. کله پوک با 

خودش فکر می کرد که چطوری کله کوک می تواند برگ های پاییزی را جمع کند و 

با آن ها کاردستی درست کند! کله کوک هم با خودش فکر می کرد که 

چطوری کله پوک از برگ های زیبای پاییزی بدش 
خودش نگه دارد.می آید و دوست ندارند چندتای آن ها را برای  2
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آخ جون، باغبانی

برویم با یک عالمه گل آشنا شویم.« رو جا نگذارید. دفترچه یادداشت  هایتان را بیاورید حتماً. قرار است بهتره کم کم آماده بشین، االنه که اتوبوس از راه برسه. وسایل تون خوشحالی جیغ و هورا کشیدند. خانم گلکار با خنده گفت: »خب، سر جایش است. گلخانه ها سرپوشیده اند.« همه بچه ها از شدت گفت: »ما قرار است برویم گلخانه بابابذری. ناراحت نباشید. اردو »خب، باران می بارد. حتماً به اردو نمی  رویم دیگر!« خانم گلکار تعجب گفت: »سام بچه ها، چی شده؟ چرا ناراحتید؟« همه گفتند: در کاس را که باز کرد، با یک عده چهره ناامید روبه رو  شد و با برسد. خانم گلکار از قبل همه هماهنگی ها را انجام داده بود و خانم گلکار معلم علوم مدرسه است. همه منتظرند که او از راه کرده اند و اگر نروند حسابی ضِد حال می  خورند.مثل سنبله نگران اند. آن ها خودشان را برای اردوی علمی آماده بارندگی هوا مجبور باشند در مدرسه بمانند. البته همه بچه ها است آن ها را به اردوی علمی ببرند. او نگران است که به دلیل سنبله مدام از پنجره کاس به حیاط مدرسه نگاه می  کند. قرار به پنجره کاس می  زند و صدای هوهوی باد در کاس می  پیچد. امروز از آن روزهای پاییزی است که حسابی هوا ابری است. باران 

بابابذری در گلخانه اش منتظر بچه  هاست. او به گل هایش آب 

داده و حسابی گلخانه اش را تمیز کرده است. باالخره اتوبوس 

مدرسه رسید و بچه ها به صف وارد گلخانه شدند. بابابذری دم 

در ایستاده بود و به آن ها خوش آمد   می  گفت که ناگهان چشمش 

به سنبله افتاد. سنبله تا بابابذری را دید به سمتش دوید و گفت: 

»وای بابابذری، چقدر از دیدنتان خوشحالم. هنوز خاطره آن روز 

که با هم نهال کاشتیم را یادم هست. چه روز خوبی بود.« بابابذری 

صدایش را صاف کرد و گفت: »برای من هم روز خوبی بود 

باباجان، سام مرا به کرم کوچولو برسان.« بعد هم رو کرد به خانم 

گلکار و گفت: »خب خانم معلم، من در خدمتم، سؤالی داشتید 

بپرسید. من پشت میزم می  نشینم. شما و بچه  ها راحت باشید.« 

خانم گلکار با بچه  ها توی گلخانه می  چرخیدند و بچه  ها با گل های 

زیادی آشنا شدند. برخی از گل  ها بهاره بودند و بعضی  ها پاییزه. 

گل  های بهاری چون در آب وهوای گلخانه بودند، گل داده بودند و 

گلخانه پر شده بود از گل های رنگارنگ مختلف. البته بابابذری در 

گلخانه  اش کاکتوس های زیادی هم داشت. خانم گلکار گل مینا، 

گل کبوتر، گل کوزموس، گل گندم، گل همیشه بهار و چند گل 

دیگر را به بچه ها معرفی کرد. قرار شد جلسه بعد بچه ها بذر این 

گل  ها را پیدا کنند و با گل  های خشکی که از بابابذری گرفتند در 

دفترهایشان بچسبانند و در مورد بذر گل   ها مطالعه کنند. 

آخ جوون، اردوی علمی!
سنبله و دوستانش با گل های زیادی آشنا می شوند

تصویرساز:  راحله کریم بخش
نویسنده: حمیده زمانی



 پنجشنبه  23  آذر  71396
25 ربیع االول 1439   /  14  دسامبر 2017

خوانش کتاب »چکار کنم؟«

 کت فرشته کوچولو
الی در گیر کرده

تا حاال شده به مشکلی برخورده باشی؟ مثالً نتوانی کاری را که می خواهی انجام بدهی؟ 

این جور موقع ها چه کار می کنی؟ گریه می کنی یا این که فکر می کنی تا یک راه حل خوب 

پیدا کنی؟ شاید هم هر دو کار را انجام بدهی. اما گریه کردن بی فایده است، باید فکر 

کنی. فرشته کوچولو هم در داستان »چکار کنم؟« به یک مشکل برخورده. او در آخر 

داستان با فکر کردن یک راه حل پیدا می کند. اگر از اول فکر می کرد، راه حل هم زودتر 
به ذهنش می رسید.

ُکت الی در
فرشته کوچولوی داستان ما می خواهد وارد 

اتاق بشود تا بتواند زودتر عروسکش را 
بخواباند، اما نمی تواند: »فرشته کوچولو به طرف 

عروسکش رفت، اما چیزی او را محکم نگه 
داشته بود. به پشت سرش نگاه کرد. گوشه 

کتش الی در گیر کرده بود.« 
خب، اولین راهی که به نظر فرشته کوچولو 

می رسد این است که کتش را از الی در 
دربیاورد: »فرشته کوچولو کتش را کشید، اما 

گوشه کتش از الی در بیرون نیامد. آن را 
محکم تر کشید. بازهم بیرون نیامد. با تمام 

قدرتش آن را کشید، اما کتش بیرون نیامد.«

گریه فرشته کوچولو
فرشته کوچولو بعد سعی می کند تا در را باز 

کند، اما دستش به دستگیره در نمی رسد. 
بهترین راه این است که روی نوک پاهایش 

بایستد. او هم همین کار را انجام می دهد، 
اما بازهم دستش به دستگیره در نمی رسد. 
فرشته کوچولو دیگر طاقت ندارد. او شروع 

می کند به گریه کردن: »فرشته کوچولو 
عصبانی شد، جیغ کشید و کتش را محکم 

کشید. اما بازهم کتش از الی در بیرون 
نیامد. بار دیگر بلندتر جیغ کشید. نه، کتش 

از الی در بیرون نیامد.« 

کمک از مامان
تو اگر جای فرشته کوچولو بودی چه کار 

می کردی؟ مامانت را صدا می کردی؟ خب، 
فرشته کوچولو هم همین کار را می کند: 

»فرشته کوچولو با صدای بلند مادرش را صدا 
کرد و کمک خواست، اما مادر در حیاط یا 

زیرزمین بود و صدای او را نشنید. بازهم داد 
زد و فریاد کشید، اما مادرش صدایش را 

نشنید.«  فرشته کوچولو بازهم شروع می کند 
به گریه کردن، اما گریه کردن نمی تواند به او 
کمک کند: »فرشته کوچولو بلندتر گریه کرد و 

گریه کرد. جیغ کشید، فریاد زد و از مادرش 
کمک خواست، اما بازهم کتش از الی در 

بیرون نیامد.«

راه حل ساده
فرشته کوچولو حسابی خسته شده، او 

می خواهد بنشیند: »فرشته کوچولو خواست 
بنشیند، اما کتش گیر کرده بود و او 

نمی توانست حتی روی زمین بنشیند. وقتی 
می نشست کتش به طرف باال کشیده می شد.«

فرشته کوچولو می فهمد که گریه کردن 
فایده ای ندارد. او باید فکر کند: »چکار کنم؟! 
فرشته کوچولو به کتش و خودش نگاه کرد.«

بعد یک دفعه یک راه حل خوب به فکر 
فرشته کوچولو می رسد: »دست هایش را از 
آستین کتش بیرون کشید. کتش از تنش 

بیرون آمد و به در آویزان شد. آخش! راحت 
شدم!«

فرشته کوچولو عروسکش را روی تخت 
می گذارد و خودش هم کنار عروسک 

می خوابد. وقتی مادر وارد اتاق می شود، 
فرشته کوچولو و عروسکش هردو خوابیده اند. 

1

2

3

4

چکار کنم؟ زهرا فرمانی/ نقاشی مهرنوش معصومیان/ تهران: سروش )انتشارات صداوسیما(/ 11 ص: مصور 
)رنگی(/ گروه سنی الف

نویسنده: الهام صالح

آخ جون، کتاب
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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

جدول شماره 11

ــروز  ــدول ام ــام! ج ــدوزکی س ــت کفش  دوس

مــا دربــاره ســوره قصــص اســت. ایــن ســوره 

ــاً  ــو حتم ــت. ت ــی اس ــرت موس ــاره حض درب

داســتان حضــرت موســی و کارهــای بزرگــی 

کــه کــرده را می دانــی. اگــر چیزهــای زیــادی 

ــو آن را  ــا بگ ــه بزرگ تره ــاً ب ــی، حتم نمی دان

ــی  ــد. این طــوری می توان برایــت تعریــف کنن

ســؤاالت جــدول را جــواب بدهی. یادت باشــد 

ــی و آن را  ــدا کن ــم پی ــدول را ه ــز ج ــه رم ک
بــرای مــا بفرســتی.

ت
ؤاال

 س

1- به فهرست قرآن نگاه کن و ببین سوره قصص در جزء چندم قرار دارد. 

2- برای جواب این سؤال، تعداد آیه های سوره قصص را بنویس.

3- به فهرست که نگاه کردی، ببین سوره قصص چندمین سوره قرآن است.

4- وقتــی حضــرت موســی بــه دنیــا آمــد، فرعــون به خاطــر خوابــی کــه دیــده بــود، دســتور داد 

همــه بچه هایــی کــه بــه دنیــا می آینــد را بکشــند. بــرای همیــن مــادر حضــرت موســی او را داخــل 

صندوقچــه ای کــه از نــی و... ســاخته شــده بــود گذاشــت و داخــل آب انداخــت.

5- همســر پادشــاه مصــر، صندوقچــه ای کــه موســی داخــل آن بــود را از آب گرفــت و موســی را 

بــه فرزنــدی قبــول کــرد. بــرای همیــن حضــرت موســی دوران ......... را در قصر فرعــون گذراند.

6- اسم قوم پدر و مادر حضرت موسی، که فرعون خیلی آن ها را اذیت می کرد.

7- اسم همسر فرعون که حضرت موسی را خیلی دوست داشت و او را بزرگ کرد.

8- همســر فرعــون بــرای این کــه بتوانــد دایــه ای را پیــدا کنــد کــه بــه موســی شــیر بدهــد، زنــان 

زیــادی را انتخــاب کــرد، امــا تنهــا کســی که توانســت بــه موســی شــیر بدهــد مــادرش بــود، اســم 

مــادر حضــرت موســی ...... بود.

ــود، یک نفــر کشــته شــد و  ــاع کــرده ب ــرده دف 9- وقتــی در یــک اتفــاق کــه موســی از یــک ب

ــام مدیــن رســید. موســی از مصــر فــرار کــرد. او بعــد از گذشــتن از ....... بــه شــهری بــه ن

10- موسی بعد از رسیدن به شهر مدین، همان جا ماند و مدت ......... آنجا زندگی کرد.

11-  حضــرت موســی بعــد از این کــه بــه فرمــان خــدا پیامبــر شــد، بایــد بــرای هدایــت فرعــون 

ــی  ــودش دعای ــا خ ــرود ب ــون ب ــش فرع ــت پی ــی می خواس ــت. او وقت ــر می رف ــه مص ــردم ب و م

خوانــد کــه می گفــت: خدایــا کارم را آســان کــن، ...... را قــوی دار و زبانــم را گویــا کــن.

12- حضــرت موســی وقتــی می خواســت بــه قصــر فرعــون بــرود، بــرادرش را هــم بــا خــودش 

بــرد، اســم بــرادرش ....... بــود.


