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نویسنده: اسماعیل فیروزی
آخ جون، خودمونی

ــاً  ــا ســؤالی داشــتم کــه حتم ببخشــید کــه این وقــت روز مزاحــم شــما می شــوم، ام

بایــد از شــما می پرســیدم. می خواســتم بگویــم وقتــی حــال یــک آدم خــوب نیســت 

و ناراحــت اســت، چــه کار بایــد بکنــد کــه حالــش بهتــر بشــود؟ خــود شــما وقتــی 

غمگیــن می شــوید چــه کار می کنیــد؟ مــن فکــر می کنــم شــما بــه چیزهــای خــوب 

ــر اســت از کارهــای خــوب  ــه پ ــد ک ــوم داری ــک آلب ــد؟ شــاید هــم ی فکــر می کنی

ــا دیــدن آن هــا کلــی خوشــحال می شــوید! آدم هــا... حتمــاً ب

ــوار  ــی! مــن هــم همیــن کار را می کنــم. ســعی می کنــم روی دی وای! چــه ایــده خوب

اتاقــم جایــی بــرای نوشــتن خاطره هــا و عکس هــای خــوب زندگــی ام درســت کنــم 

و هروقــت دلــم گرفــت بــه آن هــا نــگاه کنــم. خــدا جــان ممنونــم! یکــی از خوبی های 

بــرای تــو نوشــتن همیــن اســت کــه مغــز آدم بــه کار می افتــد.

تا نامه بعدی مواظب همه باش.

خدای عزیزم
سالم

از تو ممنونم
ای خدایی که به زمین یاد می دهی 

تا یک دانه کوچک گندم را به 
خوشه ای زیبا تبدیل کند، به من 

نیز بیاموز تا دانه مهرت را در قلبم 
بکارم و سینه ام از یاد تو زیبا شود.
ای خدایی که به آسمان یاد دادی 
تیرگی ابرها را به دانه های روشن 
باران تبدیل کند، به من بیاموز تا 

تیرگی آسمان دلم را به زاللی اشک 
تبدیل کنم و قلبم را سرسبز کنم.

آمین!



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 خوبم سالم، امروز می خواهیم یاد بگیریم 
که چه جوری می توانیم خودمان یک کاغذ کادو 

درست کنیم، این طوری می توانیم هدیه هایمان را با 
کاغذهایی که خودمان درست کرده ایم، کادو کنیم. 

برای این کار چندتا وسیله الزم است:

وسایل الزم: 
کاغذ    -    چندتا برگ درخت یا برگ گل    -    
گواش     -    قلم مو     -    آبرنگ     -    مسواک

بعد از خشک شدن رنگ ها، با مسواک و آبرنگ روی 
کاغذ را افشان گری کن. برای این کار مسواک را داخل 

آبرنگی که رقیق شده است ببر و بعد با دست یا یک 
شیء نوک تیز روی موهای مسواک بکش تا رنگ مثل 

قطره های کوچک روی مقوا پخش شود. 

4

21
3 بعد از خشک شدن، کاغذ تو آماده است. 

می توانی با آن هدیه هایت را کادو کنی. 

برگ های درخت یا برگ گل هایی که پیدا کرده ای را بردار و با 
قلم مو و گواش پشت آن ها را رنگ بگذار. حواست باشد رنگ ها با 
هم قاطی نشوند. بعد آن ها را روی کاغذ بگذار تا نقش آن ها روی 
کاغذ بیفتد. وقتی مطمئن شدی نقش گل ها و برگ ها روی کاغذ 

افتاده، آن ها را بردار و بگذار خشک شود.
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آخ جون داستان4

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

میالناز عصبانی
ماجراهای   لکه  پوک  و لکه  کوک

کله کوک صبح روز جمعه به دنبال 
کله پوک آمد تا با هم کنار جنگل بروند و والیبال بازی 

کنند، چون به نظر کله پوک والیبال بازی راحتی بود. کله پوک 

می گفت که هرکسی می تواند با دست توپ را این طرف به آن طرف 

بیندازد! اما کله پوک اشتباه می کرد. او والیبال هم بلد نبود. او چندبار توپ را آرام 

با دستش پرتاب کرد و توپ کمی جلوتر از پایش روی زمین افتاد. کله پوک که 

عصبانی شده بود، آن قدر محکم به توپ زد که توپ پرتاب شد روی درخت و توی النه 

یک میالناز منقاردراز افتاد. تخم های میالناز منقاردراز شکست و میالناز عصبانی، کله کوک 

و کله پوک را دنبال کرد. کله کوک که خوب می دوید توانست از دست میالناز منقاردراز 

فرار کند، اما کله پوک نمی توانست بدود و میالناز منقاردراز او را حسابی نوک زد و با 

نوکش موهای کله پوک را کشید و لباس های کله پوک را پاره کرد و کله پوک زخمی 

شد. بعد از آن ماجرای وحشتناک، کله پوک چندروز مریض بود و توی رختخواب 

خوابید. میالناز منقاردراز بدن کله پوک را زخمی کرده بود و زخم ها درد 

کرد و یک تصمیم جدی گرفت.می کردند. کله پوک خیلی ترسیده بود. او توی تختخوابش خیلی فکر 

1

آن روز برای کله پوک روز 

وحشتناکی بود. آن ها امتحان ورزش داشتند، 

اما کله پوک امتحانش را خیلی بد داد. کله پوک 

نمی توانست دراز و نشست برود. او اصالً نمی توانست از میله 

بارفیکس خودش را باال بکشد و از همه سخت تر، امتحان دو 

بود. هنگام دویدن نفس کله پوک بند می آمد و قلبش با شدت 

می تپید. پاهایش می لرزید و آن قدر سنگین شده بود که  احساس 

می کرد کفش آهنی به پا دارد. او نمی توانست مثل دیگران 

بدود و حتی نتوانست که تا خط پایان 

نمره قبولی نگرفت.برسد. کله پوک در امتحان ورزش 

4

2



 پنجشنبه 30  آذر 1396
2 ربیع الثانی 1439   /  21  دسامبر 2017 5

هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

نزند و بتواند نمره خوبی هم در ورزش بگیرد.کند تا دیگر هیچ میالنازی نوکش به او نرسد و او را نوک گرفته بود تنبلی را کنار بگذارد و هرروز نرمش و ورزش می شود و می تواند مسافت بیشتری را بدود. او تصمیم می دانست که اگر هرروز بدود، کم کم سرعتش بیشتر بود. البته کله پوک خیلی آهسته می دوید، ولی کله پوک درحال دویدن توی پارک چندروز بعد صبح زود 

چندروز بعد صبح زود، کله کوک 
دنبال کله پوک رفت تا با هم نرمش  کنند. کله پوک 

خواب آلود در را برای کله کوک باز کرد و به او گفت: صبح به این 

زودی که وقت نرمش نیست! کله کوک گفت: ولی من هرروز همین موقع 

نرمش می کنم و تا آخر روز شاد و سرحالم. اما کله پوک با کله کوک برای نرمش 

نرفت. او در خانه ماند و دوباره به تخت خوابش برگشت و تا سر ظهر خوابید. بعد از 

ظهر کله کوک به کله پوک تلفن زد و گفت: می آیی با هم به فوتبال برویم؟ من امروز بعد 

از ظهر یک ساعت فوتبال بازی می کنم. اما کله پوک قبول نکرد. او ترجیح می داد که توی 

خانه بماند و بازی کامپیوتری بکند. کله پوک بعد از ظهر ها بازی کامپیوتری می کرد. شب هم 

کله کوک دنبال کله پوک آمد تا با هم به پارک بروند و بدوند. کله کوک هرشب نیم ساعت 

می دوید، اما کله پوک در خانه می ماند و روی مبلش لم می داد، چون می خواست سریال 

تلویزیونی موردعالقه اش را ببیند و بازهم با کله کوک نرفت. کله کوک نمی دانست باید 

چه کاری بکند تا کله پوک برای نرمش و ورزش از خانه بیرون بیاید. او 

که واقعاً دوست داشت به دوستش کمک کند، پیشنهاد 
بروند و کله پوک قبول کرد.داد که روزهای تعطیل با هم برای ورزش بیرون 

 اما کله کوک امتحانش را به راحتی 
و با نمره عالی قبول شد. او خیلی خوب بارفیکس و 

دراز و نشست می رفت و خیلی راحت و سریع می دوید. دویدن 

کله کوک خیلی راحت تر از پیاده روی کله پوک توی پارک بود، چون 

هروقت که کله پوک به پارک می رفت، خیلی زود از پیاده روی خسته می شد 

و روی نیمکت می نشست و استراحت می کرد. کله پوک نمی توانست باور کند 

که کله کوک کارهای به این سختی را به این راحتی انجام می دهد. کله کوک 

خیلی راحت امتحان ورزش داد و بعد از امتحان، نه نفسش بند آمده بود و نه قلبش 

خیلی تند می زد و نه صورتش مثل لبو قرمز شده بود! کله کوک به کله پوک گفت 

که هرروز نرمش می کند و هرروز نیم ساعت می دود و 3 روز در هفته فوتبال بازی 

می کند. کله پوک که تازه دلیل نمره عالی ورزش کله کوک را فهمیده بود، 

کله پوک هم خوب شود.از او خواست تا با هم نرمش و ورزش کنند تا ورزش 
کمک کند.کله کوک به کله پوک قول داد که به او 

5

3
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آخ جون، باغبانی

می  روی؟ سوسن جان بنشین سر جایت!« »چه خبر شده بچه  ها؟ سنبله، چرا ِهی از این طرف به آن طرف شلوغی کالس را دید، دست  هایش را چندبار به هم زد و گفت: سؤال بچه  ها را می  داد. خانم گلکار که این همه نگرانی بچه  ها و کالس ول وله شد و سنبله از این میز به آن میز می  رفت و جواب گفتند: »سالم. صبح شما هم بخیر. خوش آمدید.« باز دوباره در »سالم بچه ها، صبح قشنگ پاییزی تان بخیر.« بچه ها همه با هم آمدن خانم گلکار ِول ِوله ای در کالس به پا شد. خانم گلکار گفت: کمک می  کرد تا بذرها و گل هایشان را در دفترشان بچسبانند. با و همیشه بهار و ریحان و... سوسن نیز همراه سنبله به بقیه بچه  ها نتوانسته بودند بذر تهیه کنند بدهد. بذر گل های گندم و خشخاش آماده نبود. سنبله بذر بیشتری با خودش آورده بود تا به کسانی که درباره آن توضیحی بدهد. بعضی از بچه  ها هنوز کار عملی  شان گل هایی را که دارد همراه با عکس گلش در دفترش بچسباند و گلکار به آن ها یک تمرین داد. قرار شد این هفته هرکس بذر است. هفته پیش قبل از این که از گلخانه بابابذری برگردند، خانم خیلی دوست دارد. مخصوصاً آن بخش  هایی را که درمورد گیاهان خوشحال و هیجان زده منتظر خانم گلکار است. او درس علوم را است. خانم گلکار، معلم علوم هنوز نیامده است. سنبله مثل همیشه زنگ سوم است. بچه  های کالس دفترهای علومشان روی میز 

بعد هم شروع کرد به راه رفتن بین نیمکت  ها! سنبله با عجله سر 

جایش نشست. سوسن دستش را باال برد و گفت: »خانم اجازه، 

من و سنبله داشتیم به بچه ها کمک می کردیم تا کار عملی شان را 

آماده کنند. ببخشید نمی خواستیم نظم کالس را به هم بریزیم.« 

خانم گلکار که می دانست سنبله و سوسن بچه های فعالی هستند 

و قصد کمک به بقیه را داشتند، لبخندی زد و باالی سر سنبله 

ایستاد و گفت: »بله سوسن جان، فهمیدم که به بچه ها کمک 

می کردید.« بعد هم رو کرد به سنبله و دفترش را نگاه کرد: »به به، 

سنبله خانم. عجب گل های زیبایی!« کمی قدم زد و گفت: »خب؛ 

حاال بگویید ببینم کی می تونه بگه بذر گل چیه و چی کار می  کنه و 

چه جوری به  وجود میاد؟« سنبله با خوشحالی گفت: »خانم اجازه، 

اگه بذرها نباشند نمی  توانیم گلی داشته باشیم.« خانم گلکار گفت: 

»بله، درواقع این بذرها هستند که باعث از بین نرفتن نسل یک 

گل می شن. هر بذر، جادویی در خودش داره که باعث روییدِن 

یک گل می شه.« سنبله گفت: »خانم اجازه، اگه بذاریم گل ها 

خشک بشن، می تونیم بذرشون رو برداریم و دوباره بکاریم و گل 

جدیدی داشته باشیم. من بذر گل های ریحانم را برای سال آینده 

جمع کردم.« خانم گلکار لبخندی زد و گفت: »بله عزیزم. دقیقاً 

همین طوره. این اتفاق هرسال می افته و بذرهای خشک شده دوباره 

اگه در خاک و آب مناسبی قرار بگیرن، رشد می  کنن. خب حاال 

دفترهاتون رو بگذارید روی میز تا ببینم چه بذرها و گل هایی را 
برایم آوردین«.

بذرهای سحرآمیز!
کالس علوم و آشنایی با بذرگل ها

تصویرساز:  راحله کریم بخش
نویسنده: حمیده زمانی
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خوانش کتاب »یخی که عاشق خورشید شد«

گل آفتابگردان
توی داستان ها اتفاق های زیادی می افتد؛ مثالً توی داستان ها موش و گربه می توانند با 

هم دوست باشند، همه چیز هم خیلی خوب به پایان می رسد. داستان »یخی که عاشق 

خورشید شد« هم یکی از همین داستان هاست. توضیح بیشتر که الزم نیست، هست؟ 

خب، داستان درباره تکه ای یخ است که عاشق خورشید شده. 

خورشید
داستان ما در فصل بهار است. تکه ای یخ 

در همه زمستان سرش را روی سینه سنگ 
گذاشته و خوابیده، اما حاال که بهار شده، باید 

از خواب بیدار شود. یخ این طور احساس 
می کند که چیزی تنش را قلقلک می دهد. 

او یک روز چیزی را می بیند: »یک  روز آرام 
چشم هایش را باز کرد و از البه الی شاخه های 

درختی که کنارش بود، نوری دید.«
تکه یخ از درختی که درکنار او قرار دارد 
می خواهد که شاخه هایش را کنار بزند تا 

بتواند نور را بهتر ببیند. یخ، آفتاب را می بیند: 
»وای چه قدر قشنگ است. چرا تا حاال او را 

ندیده بودم؟!« درخت جواب سؤال تکه یخ را 
می داند: »این خورشید است. من سال هاست 

که او را می بینم.« 

دوست
تکه یخ از خورشیدخانم خوشش آمده. او 
می خواهد با خورشید دوست باشد: »سالم 
خورشید! خوش به حالت. چه قدر زیبایی! 
خیلی خوش حالم که تو را دیدم. دوست 
دارم همیشه به تو نگاه کنم. من تا االن 
با کسی دوست نشده ام، تو دوست من 

می شوی؟« خب، تو که می دانی خورشید 
گرم است و یخ سرد. گرما یخ را آب 

می کند. خورشید هم این را می داند: 
»خورشید گفت: »تو نباید به من نگاه کنی.« 

و بعد خودش را پشت لکه  ابری پنهان 
کرد.« یخ از این که خورشید پنهان شده، 
ناراحت می شود: »یخ ناراحت شد، بغض 

کرد و گفت: من تو را دوست دارم، من فقط 
به تو نگاه می کنم.«

صدای قشنگ
خورشید نمی خواهد یخ به او نگاه کند: »باور 

کن من دوست خوبی برای تو نیستم. اگر من 
باشم تو نیستی! می میری، می فهمی؟« 

اما یخ خورشید را دوست دارد، او نمی تواند به 
خورشید نگاه نکند: »بازهم حرف بزن، بازهم 

بگو، صدای تو خیلی قشنگ است! وای، مثل 
این که چیزی توی دلم آب می شود.« 

یخ بازهم با خورشید حرف می زند: »چه فایده 
که زندگی کنی و کسی را دوست نداشته 

باشی؟ چه فایده که کسی را دوست داشته 
باشی؛ ولی نگاهش نکنی!«  یخ همین طور در 

روزهای مختلف به خورشید نگاه می کند و 
هرروز کوچک تر و کوچک تر می شود.

عاشِق خورشید
خب، حتماً می دانی که یخ به خاطر گرمای 
خورشید درحال آب شدن است. یک روز 
که خورشید از خواب بلند می شود، اتفاقی 

می افتد: »یک روز که خورشید از خواب بیدار 
شد، تکه یخ را ندید. نزدیک شد. از جای یخ، 

جوی کوچکی جاری شده بود.« 
جوی کوچک هم بعد از چندروز ناپدید 

می شود، اما به جای او یک گل زیبا روییده 
است: »چندروز بعد از همان جا یک گل 

زیبا به  رنگ َزرد، به شکل خورشید رویید. 
هرجایی که آفتاب می رفت، گل هم با 
او می چرخید و به او نگاه می کرد. گل 

آفتابگردان هنوز خورشید را دوست دارد، او 
هنوز عاشق خورشید است.« 
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شب یلدا آمد
یک شب طوالنی
خانه بی بی جان

آمدم مهمانی

همه اینجا هستند
دور هم خندانیم
واقعاً خوشحالم

پیش بی بی جانیم

با سلیقه بی بی
چیده توی سینی

تخمه و چای و لبو
میوه و شیرینی

قصه می گوید او
از جوانی هایش
می شود زیباتر

صورت زیبایش

چه شب یلدایی
جانمی جان عالی ست

چون که بی بی شاد است
امشب او تنها نیست
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