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خمو ا

چه خبر ازبهشت ؟ خیلی دوست دارم بدانم  بهشت چه 

طور جایی است. من فکر می کنم در بهشت مردم صبح که 

از خواب بیدار می شوند در سالم کردن و احوالپرسی همه 

با هم مسابقه دارند اما موقع رد شدن از خیابان ها  یا گرفتن 

نان و غذا های خوشمزه بهشت نوبتشان را به دیگری می 

دهند. من فکر می کنم در بهشت کار همه این است که 

دیگران را خوشحال کنند و نگذارند کسی غمگین شود.

حتی فکر کنم آنجا  هر چیزی را با لبخند قیمت می گذارند  

مثال این سیب دو لبخند قیمت دارد یا آن شال ده لبخند...

عجب جای قشنگی است بهشت خیالی من خدا جان... یعنی 

می شود بهشت را اینجا هم ساخت...

از تو ممنونم
بارالها از تو ممنونم که به من نعمت   
تبسم بخشیدی و به من هنر دوست 

داشتن آموختی.
بار الها از تو ممنونم که درقلب من 
جوانه های محبت را رشد دادی و 

کینه و نفرت را از من می کنی.
خداوندا 

از تو ممنونم که به من 
آموختی  بهشت واقعی در قلب 

انسان هاست....از تو ممنونم...

خدای عزیزم سالم

تصویرساز: فائزه محمدزادگان
شاعر: زهرا داوری
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آقای کفشدوزك یك سیم کش برق بود که به شهرهای مختلف سفر می کرد. 

او همیشه به تنهایی به سفر می رفت و خانم کفشدوزك و کفشی، دخترکوچولوی 
آن ها در شهر خودشان می ماندند. سفرهای آقای کفشدوزك طوالنی شده بود، او 

نمی توانست زمان زیادی را با خانواده اش بگذراند و خیلی کم می توانست کفشی را 
ببیند، به همین دلیل هم تصمیم گرفت این دفعه همراه با خانواده اش به سفر برود. 

خانم و آقای کفشدوزك با کمك هم وسایل خانه را جمع کردند. آن ها خیلی مراقب 
بودند تا وسایل را با دقت بسته بندی کنند، چون راه طوالنی بود و ممکن بود وسایل 
بشکنند، اما کفشی وسایلش را جمع نکرده بود. خانم کفشدوزك از این کار کفشی 

تعجب کرد. او همیشه به حرف های مامان گوش می داد، اما این بار حرف نشنو شده 
گفت: »دوست ندارم! من اصالً هیچ کدام از وسایلم را جمع نمی کنم!« بود. خانم کفشدوزك از کفشی پرسید: »چرا وسایلت را جمع نمی کنی؟« کفشی 

خانم کفشدوزك بازهم تعجب کرد: »چرا؟« او به چشم های دخترکوچولوی خودش 
نگاه کرد و ته آن ها غصه دید. غصه به شکل یك قطره اشك از چشم کفشی بیرون 

آمد. خانم کفشدوزك پرسید: »چی شده؟« با این سؤال اشك های بیشتری از 
چشم های کفشدوزك کوچولو بیرون آمد و همین طورکه گریه می کرد، گفت: »من 

نمی خواهم از این خانه بروم، نمی خواهم از این شهر بروم. همه دوست های من 
اینجا هستند. من در شهر جدید تنها می مانم. دلم برای دوست هایم تنگ می شود.«
خانم کفشدوزك دخترکوچولویش را دلداری داد: »تو نباید غصه بخوری. در خانه 
جدید هم دوست های جدیدی پیدا می کنی.« اما کفشی نمی خواست به حرف های 
جدید دوست شوم. دوست های من اینجا هستند.«مادرش توجه کند. او گریه کنان جواب داد: »نه! من نمی توانم با کفشدوزك های 

مامان کفشدوزك اشك های کفشی را پاك کرد: »من به تو قول می دهم که می توانی 
دوست هایت تلفن کنی و با آن ها حرف بزنی.«دوست های جدید پیدا کنی. برای دلتنگی هم راه چاره ای هست. تو می توانی به 

کفشی هنوز راضی نشده بود، اما باید وسایلش را جمع می کرد. خانواده آقای 
کفشدوزك همان روز به یك شهر جدید اسباب کشی کردند. دو سه هفته از ورود 

آن ها به شهر و خانه جدید گذشته بود که یك روز کفشی صدای تاالپی شنید. 
یك توپ سه رنگ افتاده بود توی حیاط. کفشی به حیاط رفت تا توپ زرد و قرمز و 
آبی را بردارد، اما همان موقع صدای زنگ در را شنید. کفشی در را باز کرد. چندتا 
کفشدوزك هم سن وسال کفشی پشت در ایستاده بودند. یکی از آن ها جلو آمد و 
گفت: »توپ ما اینجاست؟« کفشی فقط سرش را تکان داد. او می خواست توپ را 

به بچه ها بدهد که صدای خانم کفشدوزك را شنید: »کفشی! بهتر است بچه ها را به 
خانه دعوت کنی تا با هم چای و شیرینی بخورید.«  کفشی دید که سه تا کفشدوزك 
به  روی همدیگر لبخند زدند. آن ها از پیشنهاد چای و شیرینی خیلی خوشحال شده 

بودند، پس به خانه آقای کفشدوزك رفتند. کفشی نفهمید چطوری، اما وقتی چایش 
را خورد، با کفشدوزك ها دوست شده بود و در حیاط خانه با دوست های جدیدش 

بازی می کرد. 

دوستان جدید

کله پوك و کله کوك و کوکی و پوکی با هم درباره فیلم 

دیشب صحبت می کردند. فیلم قشنگی بود. فیلم پسر 

جنگل! این فیلم درباره کله پوکی بود که در بچگی در 

جنگی گم می شود و یك خوگاالز وحشی او را بزرگ 

می کند. پسر جنگل زبان خوگاالزهای وحشی را می فهمد 

و با آن ها دوست است و گاهی هم سوار میالناز های 

منقاردراز می شود و بر فراز جنگل پرواز می کند. پسر 

جنگل زندگی جالب و پر هیجانی داشت و بچه ها خیلی 

از این فیلم خوششان آمده بود.

کله پوك گفت: من که دیشب تا صبح 

نخوابیدم. کله کوك با تعجب پرسید: فیلم 

پسر جنگل که فیلم ترسناکی نبود. تو چرا 

نخوابیدی؟! کله پوك جواب داد: من از 

هیجان خوابم نبرد. خوش به حال پسر 

جنگل! چه زندگی قشنگ و پرهیجانی 

داشت. سوار میالناز های منقاردراز می شد 

و با خوگاالز های وحشی حرف می زد. ولی 

ما باید درس بخونیم و امتحان بدیم. من 

که از این زندگی خسته شدم. من هم 

می خوام مثل پسر جنگل توی جنگل 

با خوگاالز های وحشی و میالناز های 

منقاردراز زندگی کنم. بعد کله پوك 

خیلی جدی و مصمم گفت: من می خوام 

برم به جنگل و بچه یك خوگاالز 

وحشی بشم. شما هم با من میاین؟!

کله کوك و کوکی و پوکی به هم نگاه کردند و خندیدند. کله پوك ناراحت شد و گفت: من رو مسخره می کنید! وقتی 

رفتم توی جنگل و از دست این زندگی سخت و بی هیجان خالص شدم، اون وقت همه تون آرزو می کنین که کاشکی 

با من اومده بودین. کوکی به پوکی نگاه کرد و با تعجب پرسید: کله پوك جدی تصمیم گرفته که بچه یك خوگاالز 

وحشی بشه! پوکی گفت: فکر کنم داره جدی حرف می زنه. کله کوك به کله پوك گفت: صبر کن ببینم! تو داری 

جدی حرف می زنی؟ یعنی این فیلم رو باور کردی؟ کله پوك گفت: خب معلومه که باور کردم. من خودم توی 

فیلم دیدم که پسر جنگل با خوگاالز های وحشی صحبت می کرد و همه خوگاالز ها اونو دوست داشتند. کله کوك 

گفت: ولی فیلم ها رو می سازن و خیلی از چیزهایی که توی فیلم ها هستن، توی دنیای واقعی نیستن. کله پوك 

گفت: ولی من از این زندگی خسته شدم و خیلی دوست دارم مثل پسر جنگل زندگی کنم.
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   لکه  پوک  و لکه  کوک
ماجراجویی 

کله پوکی

 بریم سراغ

یک داستان شیرین و خوشمزه
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سنبله تازه از مدرسه آمده است. وارد اتاقش شد و به کرم کوچولو سالم 
کرد: »سالم کرم کوچولو، چطوری؟« کرم کوچولو که از تنهایی حوصله اش 

سر رفته بود با خوشحالی گفت: »واس سنبله، سالم. باالخره آمدی...« 
سنبله خندید و گفت: »بله، راستی شاید امروز به گلخانه نرگس بانو رفتیم 

تا گل سنبل و الله بکاریم! باید از مامان بخواهم با او هماهنگ کند.« 
کرم کوچولو کمی فکر کرد و گفت: »گل سنبل؟!« سنبله گفت: »همان گلی 

که عید نوروز سر سفره هفت سین می گذاریم. رنگ بنفش یا سفید یا 
آبی دارد. یك شاخه پر از گل! بگذار ببینم در کتاب باغبانی ام عکسش 

حتماً هست. نشانت می دهم.« بعدهم رفت سراغ کتابخانه و کتاب باغبانی! 
کرم کوچولو گفت: »االن که اول زمستان است، مگر می شود در زمستان 

هم گل کاشت؟« سنبله همان طورکه کتاب را ورق می زد، گفت: »اتفاقاً 
نرگس بانو گفت اواخر پاییز و اوایل زمستان بهترین زمان برای کاشت 

الله و سنبل است. آن ها دربرابر سرما مقاوم اند« سنبله عکس گل سنبل را 
در کتابش پیدا کرد و به کرم کوچولو نشان داد. حاال کرم کوچولو می داند 

گلی که قرار است بکارند چه شکلی می شود!
تق تق تق! »ما رسیدیم نرگس بانو. سالم!« نرگس بانو که منتظر آن ها بود 

به استقبالشان آمد و سالم کرد و سنبله را به طرف میز کارش راهنمایی 
کرد. روی میز کار خاك و بیلچه و یك لیوان آب و گلدان بود. نرگس بانو 

به سنبله گفت: »پیاز گل ها را بده به من. اول باید آن ها را در این مایع 
ضدقارچ بگذاریم پانزده دقیقه ای بماند. بعد بیا برویم یك چرخی در 

گلخانه بزنیم تا پیازها آماده کاشت شوند.« حدود یك ربع بعد نرگس بانو 
و سنبله پیازها را از داخل محلول درآوردند و نرگس بانو تأکید کرد: »اصالً 

نباید پوسته روی پیاز را بکنیم. یادت باشد سنبله! حاال کمی خاك توی 
گلدان می ریزیم. گلدان برای یك پیاز باید قطرش حدود دوازده سانت 

باشد. پیاز را بگذار داخل خاك، انتهای پیاز باید به سمت پایین گلدان 
باشد. حاال نگه دارش! خب، من خاك می ریزم. حدود دو تا سه سانت از 

پیاز باید بیرون از خاك باشد.« وقتی کاشت پیازها تمام شد، نرگس بانو به 
سنبله گفت: »این گلدان ها را باید در دمای سرد نگه داری و دور از نور 
آفتاب. وقتی جوانه زدند کمکم توی نور آفتاب قرارشان بده تا گل های 

زیباتری داشته باشند.« سنبله گلدان ها را در دستش گرفت و گفت: »پیش 
به سوی عید نوروز با سنبل و الله!« بعدهم از نرگس بانو تشکر کرد و 

گفت که عکس گل هایش را حتماً برای او می فرستد.

کله کوك گفت: ولی نمی تونی مثل پسر جنگل زندگی کنی. بیا دوباره با هم درباره فیلم صحبت 

کنیم. تو یك نوزاد نیستی که توی جنگل گم شده باشی! تو بزرگ شدی و از بچه های خوگاالز 

وحشی بزرگ تر هستی و وقتی خوگاالز وحشی تو رو ببینه، اصالً دلش برای تو نمی سوزه و تو رو 

به فرزندی قبول نمی کنه. کله پوك گفت: خب با خوگاالز صحبت می کنم و بهش می گم که خیلی 

دوست دارم پیشش بمونم! کوکی و پوکی با تعجب به کله پوك نگاه می کردند و نمی توانستند 

باور کنند که او تا این اندازه تحت  تأثیر فیلم پسر جنگل قرار گرفته است. کوکی گفت: ولی 

خوگاالز های وحشی زبان تو را نمی فهمند و فقط به این فکر می کنند که بچه هایشان گرسنه هستند 

و ممکن است تو را شکار کنند و برای بچه هایشان ببرند.

پوکی گفت: کی گفته که زندگی پسر جنگل بهتر از زندگی 

ماست؟ فکر کن اگه یك خوگاالز وحشی تو رو به فرزندی قبول 

کنه، باید همیشه گوشت خام بخوری! چون خوگاالز ها هیچ وقت 

غذا نمی پزند. کله پوك گفت: وای چرا این رو توی فیلم نشون 

ندادند؟ پوکی جواب داد: آخه چطوری همه مسائل زندگی رو توی 

فیلم 2 ساعتی نشون بدن؟ کله کوك گفت: تازه اگه بچه خوگاالز 

وحشی بشی، باید با بستنی و کیك و شکالت خداحافظی کنی. 

زمستون ها هم از بخاری خبری نیست و باید تیك تیك بلرزی. 

کوکی هم ادامه داد: و دیگه هیچ وقت نمی تونی تلویزیون نگاه کنی 

و فیلم های تخیلی و پرهیجان ببینی! کله پوك گفت: من اصالً به 

این چیزها فکر نکرده بودم. اگه به جنگل رفته بودم اصالً معلوم 

نیست اآلن چه بالیی سرم اومده بود! کله کوك گفت: باید همیشه 

بدونی که همه چیزهای توی فیلم ها درست نیست و ما نباید بدون 

فکر کارهای قهرمان های فیلم ها رو انجام بدیم.

کله کوك و کوکی و پوکی به هم نگاه کردند و خندیدند. کله پوك ناراحت شد و گفت: من رو مسخره می کنید! وقتی 

رفتم توی جنگل و از دست این زندگی سخت و بی هیجان خالص شدم، اون وقت همه تون آرزو می کنین که کاشکی 

با من اومده بودین. کوکی به پوکی نگاه کرد و با تعجب پرسید: کله پوك جدی تصمیم گرفته که بچه یك خوگاالز 

وحشی بشه! پوکی گفت: فکر کنم داره جدی حرف می زنه. کله کوك به کله پوك گفت: صبر کن ببینم! تو داری 

جدی حرف می زنی؟ یعنی این فیلم رو باور کردی؟ کله پوك گفت: خب معلومه که باور کردم. من خودم توی 

فیلم دیدم که پسر جنگل با خوگاالز های وحشی صحبت می کرد و همه خوگاالز ها اونو دوست داشتند. کله کوك 

گفت: ولی فیلم ها رو می سازن و خیلی از چیزهایی که توی فیلم ها هستن، توی دنیای واقعی نیستن. کله پوك 

گفت: ولی من از این زندگی خسته شدم و خیلی دوست دارم مثل پسر جنگل زندگی کنم.

5

3 نویسنده: عاطفه حق گشاییتصویرساز:  عارفه حق گشایی

سنبله به عید نوروز فکر می کند

 با الله و سنبل
پیش به سوی عید نوروز!
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جدول شماره 13

ــد. ایــن جــدول  ــه هســتی، ایــن هــم جــدول جدی ــزم ســالم، اگــر منتظــر جــدول ایــن هفت دوســت عزی

درمــورد داســتان حضــرت ســلیمان اســت. حضــرت ســلیمان یکــی از پیامبــران خداســت کــه پادشــاهی 

ــی ســؤاالت را  ــا بتوان ــی ت ــن داســتان را بخوان ــد ای ــن جــدول بای ــرای حــل ای ــود. ب ــا و عدالت خــواه ب دان

جــواب بدهــی. بــرای این کــه بــا ایــن داســتان آشــنا شــوی، می توانــی قــرآن را بــرداری و معنــی آیه هــای 

15 تــا 44 ســوره نمــل را بخوانــی. رمــز جــدول را هــم پیــدا کــن.

1- اسم پدر حضرت سلیمان که او هم از پیامبران خدا 
بود.

2- نام سرزمینی که حضرت سلیمان پادشاه آنجا بود.

3- وقتی که حضرت سلیمان پیامبر شد، خداوند زبان 

....... و اسرار دانش ها را به او یاد داد. 

4- حضرت سلیمان به هریك از حیوانات انجام کار 

خاصی را سپرد، مثالً هدهد و کبوتر نامه رسان شدند و 

..... را حاکم جنگل کرد. 

5- حضرت سلیمان دستور داد برای او که پادشاه آن 

سرزمین بود یك ...... از سنگ های گرانبها ساختند.

6- یکی از داستان های معروف حضرت سلیمان مربوط 

به وقتی است که او از سرزمین این موجودات که خیلی 

کوچك هستند، عبور می کرد.

7- آن ها وقتی متوجه عبور حضرت سلیمان از 

سرزمینشان شدند تصمیم گرفتند هدیه ای به ایشان 

بدهند که ...... خودشان باشد.

8- آن ها برای هدیه به حضرت سلیمان به ایشان چیزی 

دادند که برای خودشان یك خوراکی لذیذ بود، این 
خوراکی ..... بود. 

9- یکی دیگر از داستان ها مربوط به یك ملکه زن که 
اسمش ..... بود، است.

10- هدهد به فرمان حضرت سلیمان برای این ملکه 

یك ..... برد تا او و مردمش را به خداپرستی دعوت 
کند.

11- اسم سرزمینی که این ملکه بر آن حکومت می کرد 
سرزمین ..... بود.

12- حضرت سلیمان به اذن خداوند می توانست به همه 

موجودات ازجمله انس و .... فرمان بدهد.

ضمیــمه کودک
شمـــــــاره
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کاشتن پنبه
می برند و با استفاده از ماشین های ریسندگی به شکل نخ درست می کنند.فشرده ای درمی آورند که َعدِل پنبه نام دارد.«  این عدل ها را به کارخانه »غوزه ها را تمیز می کنند و ُکرك پنبه را به صورت توده بزرگ و پنبه چینی، پنبه ها را بچینند. پس از این نوبت تمیز کردن غوزه هاست: می شود.«  بعد نوبت به این می رسد که کشاورزان با دست یا ماشین های نام دارد. در غوزه ها ُکرك های نرمی هست که بعداً تبدیل به پنبه وجود دارد. بر شاخه های بوته پنبه، گلوله نرمی می روید که غوزه پنبه پنبه در سرزمین های گرم می روید. در آنجا مزرعه های بزرگ پنبه خب، از اوِل اول شروع می کنیم، از موقعی که پنبه کاشته می شود: »بوته 

پارچه
می گذارند و پارچه را به شکل آن می بُرند.« »الگو، کاغذی است که به شکل لباس بُریده شده و آن را روی پارچه زیادی وجود دارد.« می دانی الگو چیست؟ این هم تعریف الگو: کارگاه های تولید لباس، برای ُکت، شلوار، پیراهن و دامن، الگوهای خیاطی ها چه اتفاقی می افتد، بقیه را بخوان: »در خیاطی های بزرگ و پارچه فروشی و کارگاه های خیاطی می برند. برای این که بدانی در تا به شکل توپ پارچه درآید. توپ های پارچه را هم به مغازه های به این ترتیب، پارچه بافته می شود.« این پارچه ها را دور هم می پیچند بمانند. بعد نخ دیگری را از البه الی این نخ های موازی عبور می دهند. قرار می دهند و سر آن ها را به دو میله چوبی وصل می کنند تا ثابت »نخ های زیادی را درکنار هم به صورت موازی و با فاصله های مساوی اگر گفتی با این نخ ها چه کار می کنند؟ آفرین! با آن ها پارچه می بافند: 

لباس
می خری. ُمبارك باشد! شاید هم با هردو برای خرید به فروشگاه می روی و یك شلوار قشنگ کوچك ترهاست. وقتی هم لباس را به فروشگاه بردند، تو با مامان یا بابا، به فروشگاه های لباس می برند. لباس ها هم برای بزرگ ترها و هم برای بعد از این که شلوار دوخته شد، یا آن را به ُمشتری می دهند، یا این که چیزها درست به همان شکلی است که الگو نشان می دهد.« بُریده شده به دقت با نخ دوخته می شوند. جیب ها، جای کمربند و دیگر الگو پارچه را می بُرد و بقیه کار دوختن هم این شکلی است: »پارچه های بخواهد، بدوزد. مثالً خیاط توی کتاب، یك شلوار می دوزد. او اول از روی خب، وقتی خیاط ما یك الگو داشته باشد، می تواند با آن هرچیزی که 

یک داستان علمی

کتاب/ گروه سنی: ب، جمجموعه کودک و نوجوان انتشارات جهان تصویرگر: محمود محرابی/ کتاب رُخ، کودکان1/ بازنویسی: طلیعه خادمیان/ از پنبه تا لباس/ دانستنی ها برای 

خوانش کتاب »از پنبه تا لباس«
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ما کمك کنند. برای این هفته یك کتاب دانستنی ها زیادی یاد بگیریم که کتاب های علمی می توانند به می خوانیم که خیلی خوب است. اما ما باید چیزهای چندهفته ای هست که فقط کتاب های داستان 
است. از خوِد پنبه در مزرعه ای که در سرزمین های که در آن نوشته شده، بفهمی. این کتاب درباره پنبه انتخاب کردم که تو خیلی راحت می توانی چیزهایی را 

گرم است، تا کارخانه و بعد فروشگاه های لباس با هم 
می افتد. راستی، کتاب »از پنبه تا لباس« یك بخش جلو می رویم و یاد می گیریم برای دانه پنبه چه اتفاقی 

قیچی کنی و بعضی از عکس ها را هم رنگ کنی. جالب هم دارد. می توانی کتاب را بخوانی، عکس ها را 


