
ضمیمه کـودک
روزنـــــامه
قــــــدس

هزارتا سؤال دارم
فقط لباس او سفید است؟فقط فرشته، آسمانی است؟که هم مهم و هم جدید است:

فقط فرشته می تواند
همیشه مهربان بماند؟
کنار تختخواب بیمار
برای او دعا بخواند؟

فقط فرشته می کند ناز؟مریض پیر و خسته ای رالبش به خنده می شود باز؟فقط فرشته وقت و بی وقت

نه صورت عجیب داردفرشته گرچه مهربان استبه کشف تازه ای رسیدم:
نه خانه اش در آسمان است

همیشه بال و پر ندارد
میان شهر می کند کار
فرشته نیست یک پرستار مهم ترین سؤالم این است:

1
2
3
4
5

فرشته

خداجان من این روزها خیلی به کمک و راهنمایی ات 
احتیاج دارم ؟

می دانید که مادرم خیلی مریض است و باید در کارهای 

خانه به او کمک کنم از طرفی دیگر درسهایم هم زیاد 

شده اند . مشق هم که تا دلت بخواهد می نویسم. 

باور می کنی که حتی وقت نمی کنم با دوستانم حرف بزنم 
یا بازی کنم؟

خداجان خیلی خسته ام شما که این همه کارهای دنیا رو 

دوشتان هست اینجور وقت ها چه می کنید.

مادرم می گوید : باید این جور وقت ها صبر کرد.

ولی خدا جان وقتی صبر آدم تمام شد چه باید کرد ؟

می دانم حتما می گویید : صبر آدم که تمام شود تازه صبر 

واقعی شروع می شود درست  است؟
راست می گویید ! 

این را از شما یاد گرفته ام....

چشم خدا جان من باز هم صبر می کنم ....

از تو ممنونم
از تو ممنونم...

الهی از تو ممنونم که ناگفته می شنوی ام 
و نا خواسته می بخشی ام ...

از تو ممنونم که در تاریکی ها ستاره ام

 میشوی و روشن می کنی زندگی ام را...

از تو ممنونم که هستی خدای خوب من

خدای عزیز خدای مهربان سالم

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
شاعر: زهرا داوری
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نویسنده: الهام صالح

سالم دوست جون هاي 
و سریع برای کفشدوزك بردارین و نقاشی بکشید مدادرنگی هاتون رو بندازن. پس شما هم نمایشگاه نقاشي راه قراره همه با هم یک برف شادي بیاره. آخه و براشون فشفشه و منتظر قطارند تا بیاد هست و مدادرنگي ها گل هست، ماشین و ماهی هستند، درخت و ابر و خبر هست. پروانه ها کفشدوزك یک عالمه توي ایستگاه نقاشي کفشدوزك! امروز 

هست تا چاپشون کنه.نقاشی های قشنگتون کنید.کفشدوزك منتظر نمایشگاه ما شرکت ارسال کنید تا توی 

کله کوك و کله پوك و کوکی و پوکی همیشه 

توی مدرسه خوراکی هایشان را با هم 

می خوردند، اما آن روز وقتی پوکی را صدا 

کردند تا خوراکی هایشان را با هم بخورند، 

پوکی گفت که گرسنه نیست، اما وقتی کوکی 

رفت که دست هایش را بشوید، دید که پوکی 

گوشه حیاط نشست و خوراکی هایش را از 

توی کیفش درآورد و شروع به خوردن کرد.  

کوکی وقتی برگشت به کله کوك و کله پوك 

گفت: پوکی دوست نداره خوراکی هاش 

رو با ما تقسیم کنه و داره خوراکی هاش 

رو تنهایی می خوره.  آن روز اتفاق عجیب 

دیگری هم افتاد؛ وقتی لیوان آب کله پوك 

روی کتاب کله کوك ریخت، کله کوك از 

پوکی دستمال کاغذی خواست. اما پوکی 

با نگرانی کیفش را برداشت و گفت: 

کله پوك تو همیشه دست وپاچلفتی 

هستی و حواست رو جمع نمی کنی! چرا 

آب ریختی روی کتاب کله کوك؟ چرا 

خودتون دستمال کاغذی نمیارین و من 

باید به شماها دستمال بدم؟!

کوکی و کله کوك و کله پوك خیلی از دست پوکی ناراحت بودند. کوکی به کله کوك و کله پوك گفت که 

دیگر پوکی را دوست ندارد و نمی خواهد دوست نامهربان و خودخواه و بداخالقی مثل پوکی داشته باشد و تصمیم 

گرفته با پوکی قهر کند. کله کوك و کله پوك هم خیلی تعجب کرده بودند، چون پوکی همیشه مهربان بود و به 

همه کمک می کرد. او همیشه خوراکی هایش را با دوستانش تقسیم می کرد و همیشه در درس ها به کله پوك کمک 

می کرد و با مهربانی وسایلش را به دیگران می داد. اما آن روز حتی حاضر نشد دستمال کاغذی هایش را به کله پوك 

و کله کوك بدهد.  آن شب کله پوك خیلی فکر کرد. او می خواست بفهمد که چرا پوکی این قدر بد و نامهربان شده! 

کله پوك فکرهای عجیب وغریبی با خودش می کرد؛ مثالً با خودش می گفت شاید پوکی می خواهد فقط درس های 

خودش خوب باشد و دیگر نمی خواهد به کسی توی درس ها کمک کند، یا شاید فکر می کند من خیلی کثیف و 

شلخته ام و نمی خواهد با من دوست باشد، یا فکر می کند که فقط خوراکی های خودش تمیز و بهداشتی است و 

دوست ندارد خوراکی های دیگران را بخورد. آن شب کله پوك فکرهای عجیب وغریبی درباره پوکی کرد. او حتی 

با خودش گفت که شاید این کارهای بد مال پوکی نیست و یک خوگاالز وحشی پوکی را خورده و خودش را 

شبیه پوکی کرده و توی مدرسه آمده است!

3

ماجراهای

   لکه  پوک  و لکه  کوک
 پوکی

نامهربان

جواد عرفانیان، الکس دوم

محمدعرفانیان

رضا پوریایی از دبستان درخشان رضوی

ابوالفضل چراغی، از دبستان درخشان رضوی
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آن روز توی مدرسه، پوکی خیلی عجیب شده بود و همه کارهایش با روز های دیگر فرق می کرد.  کله پوك مثل همیشه پیش پوکی رفت و 

به پوکی گفت: دفتر ریاضی ات رو بده تا من مسئله هایی که دیروز آقای معلم روی تخته نوشته بود را بنویسم. پوکی با عصبانیت گفت: چرا 

دیروز از روی تخته ننوشتی؟ تو همیشه مسئله ها رو از روی دفتر ریاضی من می نویسی. نخیرم، من دفترم رو نمی دم. کله پوك با ناراحتی 

گفت: دیروز نوك مداد من شکست و من  تراشم رو توی خونه جا گذاشته بودم و نتونستم به موقع مسئله ریاضی رو بنویسم و آقای معلم هم 

خیلی زود تخته رو پاك کرد. پوکی با عصبانیت کیفش را از جلوی کله پوك برداشت و توی بغلش گرفت و گفت: چرا همیشه دفتر ریاضی 

من رو می گیری؟ برو دفتر ریاضی کله کوك رو بگیر. بعد هم پوکی با کیفش رفت. 

هاتون رسید آخ جون،نقاشی 
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کله کوك هم آن شب خیلی به پوکی فکر کرد و با خودش گفت که پوکی 

همیشه دوست خوبی بوده و من نمی خواهم با او قهر کنم.  کله کوك 

یک نقاشی قشنگ برای پوکی کشید. او تصویر 4 نفره خودشان را 

نقاشی کرد و فردای آن روز آن نقاشی را به پوکی هدیه داد. کله کوك 

کنار نقاشی نوشته بود: پوکی عزیزم همیشه دوستت دارم.  پوکی بعد 

از دیدن نقاشی و نوشته بامحبت کله کوك گریه اش گرفت و پیش 

کله کوك آمد و گفت: واقعاً همیشه منو دوست داری؟ کله کوك به پوکی 

گفت: خب معلومه که همیشه دوستت دارم. تو دوست مهربون منی.  

پوکی گفت: ولی من دیروز خیلی بد با تو و کوکی و کله پوك حرف زدم. 

کله کوك گفت: آره، ولی من با خودم فکر کردم که حتماً برای تو اتفاقی 

افتاده، وگرنه تو همیشه خیلی مهربون بودی! پوکی کیفش را برداشت و 

از کله کوك خواست تا با او به کتابخانه برود و توی کتابخانه به کله کوك، 

کره جغرافیای شکسته را نشان داد. دیروز پوکی کره جغرافیای توی 

کتابخانه را شکسته بود و از  ترس آن را توی کیفش قایم کرده بود تا به 

خانه ببرد و چسب بزند و می ترسید که کسی توی کیفش را ببیند. برای 

همین هم هرکس به کیفش نزدیک می شد و چیزی می خواست، پوکی 

فقط عصبانی می شد و با او دعوا می کرد. 

دل کله کوك برای پوکی سوخت و به او 

گفت که اگر این مشکل را برای دوستانش 

گفته بود، خیلی بهتر می شد و شکستن کره 

جغرافی این قدر  ترس ندارد. آن روز، روز 

خوبی بود. کله کوك ماجرا را برای کله پوك 

و کوکی هم تعریف کرد و آن ها پوکی را 

بخشیدند و همه با هم پیش آقای معلم 

رفتند و کره شکسته جغرافیا را که پوکی 

نتوانسته بود با چسب بچسباند به آقای 

معلم نشان دادند و آقای معلم هم پوکی را 

بخشید و مثل همیشه چهارتا دوست مهربان 

با هم خوشحال و خندان بودند. 

کله کوك و کله پوك و کوکی و پوکی همیشه 

توی مدرسه خوراکی هایشان را با هم 

می خوردند، اما آن روز وقتی پوکی را صدا 

کردند تا خوراکی هایشان را با هم بخورند، 

پوکی گفت که گرسنه نیست، اما وقتی کوکی 

رفت که دست هایش را بشوید، دید که پوکی 

گوشه حیاط نشست و خوراکی هایش را از 

توی کیفش درآورد و شروع به خوردن کرد.  

کوکی وقتی برگشت به کله کوك و کله پوك 

گفت: پوکی دوست نداره خوراکی هاش 

رو با ما تقسیم کنه و داره خوراکی هاش 

رو تنهایی می خوره.  آن روز اتفاق عجیب 

دیگری هم افتاد؛ وقتی لیوان آب کله پوك 

روی کتاب کله کوك ریخت، کله کوك از 

پوکی دستمال کاغذی خواست. اما پوکی 

با نگرانی کیفش را برداشت و گفت: 

کله پوك تو همیشه دست وپاچلفتی 

هستی و حواست رو جمع نمی کنی! چرا 

آب ریختی روی کتاب کله کوك؟ چرا 

خودتون دستمال کاغذی نمیارین و من 

باید به شماها دستمال بدم؟!

کوکی و کله کوك و کله پوك خیلی از دست پوکی ناراحت بودند. کوکی به کله کوك و کله پوك گفت که 

دیگر پوکی را دوست ندارد و نمی خواهد دوست نامهربان و خودخواه و بداخالقی مثل پوکی داشته باشد و تصمیم 

گرفته با پوکی قهر کند. کله کوك و کله پوك هم خیلی تعجب کرده بودند، چون پوکی همیشه مهربان بود و به 

همه کمک می کرد. او همیشه خوراکی هایش را با دوستانش تقسیم می کرد و همیشه در درس ها به کله پوك کمک 

می کرد و با مهربانی وسایلش را به دیگران می داد. اما آن روز حتی حاضر نشد دستمال کاغذی هایش را به کله پوك 

و کله کوك بدهد.  آن شب کله پوك خیلی فکر کرد. او می خواست بفهمد که چرا پوکی این قدر بد و نامهربان شده! 

کله پوك فکرهای عجیب وغریبی با خودش می کرد؛ مثالً با خودش می گفت شاید پوکی می خواهد فقط درس های 

خودش خوب باشد و دیگر نمی خواهد به کسی توی درس ها کمک کند، یا شاید فکر می کند من خیلی کثیف و 

شلخته ام و نمی خواهد با من دوست باشد، یا فکر می کند که فقط خوراکی های خودش تمیز و بهداشتی است و 

دوست ندارد خوراکی های دیگران را بخورد. آن شب کله پوك فکرهای عجیب وغریبی درباره پوکی کرد. او حتی 

با خودش گفت که شاید این کارهای بد مال پوکی نیست و یک خوگاالز وحشی پوکی را خورده و خودش را 

شبیه پوکی کرده و توی مدرسه آمده است!

3 نویسنده: عاطفه حق گشاییتصویرساز:  عارفه حق گشایی

تی تِی حرف نشنو

4

یک روز صبح قدقدا خانم بازهم از جوجه ها می خواست که 
مراقب خودشان باشند، اما حرف هایش هنوز تمام نشده بود 
که تی تی راهش را کشید و رفت.  قدقدا خانم گفت: »تی تی؟ 

کجا می روی؟ اول به حرف هایم گوش کن، بعد برو!« تی تی اما 
جوجه بازیگوشی بود و حرف های مادرش را گوش نمی کرد. 
او همین طورکه دور می شد، گفت: »مامان! تو این حرف ها را 

هرروز می گویی. من آن ها را حفظ شده ام.« بعدهم شروع کرد 
به تکرار حرف های قدقدا خانم: »جوجه ها مواظب باشید وقتی 

بازی می کنید، گربه از راه نرسد. او خطرناك است و اگر مراقب 
نباشید، شما را می خورد.« قدقدا خانم گفت: »حتی اگر تو این 

حرف ها را حفظ شده باشی، من هرروز آن ها را می گویم تا 
یادت بماند. جوجه های کوچک باید مراقب خودشان باشند.« 

تی تی، لِی لِی ُکنان جواب داد: »تا امروز که ما هیچ گربه ای 
ندیده ایم.

ُقدُقدا خانم سه تا جوجه داشت؛ تاتی، توتو و تی تی. جوجه ها هرروز وقتی 
خورشیدخانم اولین نورهای خودش را به زمین می تاباند، چشم هایشان را 

باز می کردند و جیک جیک کنان دنبال قدقدا خانم راه می افتادند توی حیاط. 
آن ها توی خاك باغچه دنبال حشرات کوچک می گشتند و با خوردن این 

حشرات سیر می شدند. 
قدقدا خانم بعد از این صبحانه، دنبال کارهای خانه می رفت. جوجه ها هم 

مشغول بازی می شدند. قدقدا خانم هرروز به تاتی، توتو و تی تی می گفت: 
»جوجه های قشنگم! وقتی توی حیاط بازی می کنید باید مراقب خودتان 

باشید. مراقب باشید که زمین نخورید، همدیگر را هل ندهید، با هم دعوا 
نکنید!«

جوجه ها سرشان را تکان می دادند که یعنی حرف های قدقدا خانم را 
فهمیده اند.

آن ها عجله داشتند که زودتر بازی شان را شروع کنند، اما قدقدا خانم 
حرف های دیگری هم داشت: »جوجه ها مواظب باشید وقتی بازی می کنید، 

گربه از راه نرسد. او خطرناك است و اگر مراقب نباشید، شما را می خورد.«  
قدقدا خانم هرروز این حرف ها را تکرار می کرد. بین جوجه ها تی تی از 
بقیه بازیگوش تر بود. او بیشتر از برادرهایش برای بازی عجله می کرد. 
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تو یک ماماِن سختگیر هستی.« قدقدا خانم می خواست بیشتر با 
تی تی حرف بزند، اما تی تی دیگر رفته بود، او داشت برگ یک گل 

را نوك می زد و دیگر حواسش به حرف های مادرش نبود. 
تاتی و توتو همان طورکه قدقدا خانم از آن ها خواسته بود، در 

نزدیک خانه بازی می کردند، اما تی تی همیشه به جاهای دورتر 
می رفت. تی تی همان طورکه مشغول بازی با برگ گل بود، 

پروانه ای سبزرنگ را دید که خال های مشکی قشنگی روی 
بال هایش بود. او می خواست با نوکش پروانه را بگیرد. پروانه 

پرواز می کرد و تی تی هم دنبال پروانه می دوید. او خیلی دور شده 
بود که یک دفعه چشمش به گربه ای سیاه افتاد. گربه سیاه پشت 
یک درخت پنهان شده بود. تی تی تا گربه را دید، شروع کرد به 

دویدن. او درست به سمت خانه می دوید، اما مطمئن نبود که بتواند 
فرار کند. تی تی خیلی ترسیده بود، اما یک دفعه قدقدا خانم را دید 

که به سمتش می دوید. قدقدا خانم پرهایش را باد کرده بود که 
یعنی خیلی عصبانی است. هرکس دیگری هم به جای گربه سیاه 

بود، از دیدن قدقدا خانم می ترسید. گربه سیاه دیگر تی تی را 
دنبال نکرد. قدقدا خانم به موقع رسیده بود. او تی تی را با بال هایش 

بغل کرد. از فردای آن روز تی تی دیگر از خانه دور نشد. 



سالم جیرجیرك کوچولو
چون هرچه بال هایش را به هم سایید، صدایی از آن ها درنیامد.« می گوید، اما: »جیرجیرك کوچولو خواست جواب بدهد، اما نتوانست، کمی بعد یک ملخ پروازکنان می آید و به جیرجیرك صبح به خیر بال هایش را به هم سایید، صدایی از آن ها درنیامد.« »جیرجیرك کوچولو خواست جواب بدهد، اما نتوانست، چون هرچه جیرجیرك کوچولو باید تشکر کند، اما هیچ صدایی از او بیرون نمی آید: بال هایش را تند و تند به هم سایید و به او گفت: خوش آمدی.« خب، می شود، یک جیرجیرك پیر همان طرف ها است: »یک جیرجیرك پیر جیرجیرك کوچولو از تخم بیرون می آید. وقتی جیرجیرك کوچولو متولد یک روز گرم موقعی که خورشید در آسمان می درخشد، 

عصربه خیر جیرجیرك کوچولو
جیرجیرك کوچولو هنوز ساکت است.است که با جیرجیک قصه ما حال واحوال می کند: »چطوری؟« اما سایید، صدایی از آن ها درنیامد.«  حشره بعدی یک زنبورعسل خواست جواب بدهد، اما نتوانست، چون هرچه بال هایش را به هم جیرجیرك کوچولو می تواند جواب بدهد؟ نه: »جیرجیرك کوچولو از راه می رسد: »وزوزکنان از باالی شاخه ای گفت: عصربه خیر.« یعنی جیرجیرك ما نمی تواند جواب سالم کرم را بدهد. یک زنبور سرخ کم کم یک کرم کوچولو هم از داخل یک سیب بیرون می آید، 

آواز جیرجیرك کوچولو
به نظرش این قشنگ ترین آوازی است که تا آن موقع جیرجیرك کوچولو صدای خودش را می شنود و محکم به هم سایید و این بار از آن ها صدایی درآمد.« و این دفعه توانست. بال هایش را به سرعت باال برد و »جیرجیرك کوچولو دوباره کوشش کرد چیزی بگوید... حاال نوبت جیرجیرك کوچولو است که حرف بزند: دیگر را می بیند که ساکت روی علف ها نشسته. نگفته. او در همین موقع یک جیرجیرك کوچولوی جیرجیرك خیلی خوشحال است که بید چیزی حرفی بزند از کنار جیرجیرك کوچولو رد می شود. یک بید که خیلی تند حرکت می کند، بدون این که 

شنیده.

ساکت و بی صدا
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نویسنده: الهام صالح

داستان »آواز جیرجیرك کوچولو« درباره جیرجیرك کوچولویی است 
که از تخمی کوچک بیرون می آید، اما هرکاری می کند نمی تواند حرف 

بزند، یا آواز بخواند. این که در پایان ماجرا چه اتفاقی می افتد، سؤالی 
است که با خواندن بقیه مطلب می توانی جواب آن را پیدا کنی. راستی 
می دانستی که بیشتر از 4 هزار نوع جیرجیرك در دنیا هست؟ بعضی 

از آن ها روی زمین و بعضی ها هم زیر زمین زندگی می کنند. 

سنی: بنوجوانان/ 26 ص: مصور )رنگی(/ گروه تهران: کانون پرورش فکری کودکان و اریک کارل/ مترجم: عبدالوحید ایزدپناه/ آواز جیرجیرک کوچولو/ نویسنده و نقاش: 
شب به خیر جیرجیرك کوچولو

بال هایش را به هم سایید، صدایی از آن ها درنیامد.«بزند: »جیرجیرك کوچولو خواست جواب بدهد، اما نتوانست، چون هرچه انگار تغییری به وجود نیامده. جیرجیرك کوچولو هنوز نمی تواند حرف آسمان پرستاره داشتند می رقصیدند، وزوزکنان گفتند: شب به خیر.« نه! در شب، یک گروه حشره دیگر از راه می رسند: »یک دسته پشه که در آن ها درنیامد.«  جیرجیرك کوچولو در شب هم باید با بقیه حرف بزند. بدهد، اما نتوانست. چون هرچه بال هایش را به هم سایید، صدایی از می کند بلکه بتواند شب به خیر بگوید: »جیرجیرك کوچولو خواست جواب روی آب نشست و گفت: شب به خیر.«  جیرجیرك کوچولو بازهم تالش بزند، حتی با سنجاقک: »یک سنجاقک پروازکنان از راهی دور رسید و کم کم روز به پایان می رسد، اما جیرجیرك کوچولو هنوز نتوانسته حرف 
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کفشــدوزکی عزیــز ســالم، بــرای حــل یــک جــدول جدیــد آمــاده ای؟ ایــن جــدول هــم مربــوط بــه یکــی 

از ســوره های قــرآن اســت. بــرای حــل ایــن جــدول بایــد فهرســت قــرآن را نــگاه کنــی و ســوره کهــف را 

پیــدا کنــی. یکــی از داســتان هایی کــه در ایــن ســوره آمــده، داســتان حضــرت خضــر و حضــرت موســی 

اســت. تــو بایــد معنــی آیه هــای 59 تــا 82 را بخوانــی تــا بتوانــی جــواب ســؤاالت را پیــدا کنــی.

1- سوره کهف در جزء  ............... قرآن قرار دارد. 

2- سوره کهف سوره ....................... قرآن است. 

3- سوره کهف جزء سوره هایی است که در شهر ..... بر 
پیامبر نازل شده است.

4- نام همسفر حضرت موسی که برای پیدا کردن 

حضرت خضر همراه او شد.

5- حضرت موسی و همسفرش برای توشه راه خود یک 
....... برداشتند.

6- آن ها به محل ............ دو دریا که رسیدند، متوجه 

شدند که توشه خود را فراموش کرده اند.

7- هنگامی که حضرت موسی توانست حضرت خضر را 

پیدا کند به ایشان گفت: اجازه می دهی از تو پیروی کنم؟ 

حضرت خضر در جواب به او گفت: تو هرگز نمی توانی با 
من ........ کنی.

8- در یکی از سفرها وقتی آن ها به یک جوان رسیدند، 

حضرت خضر آن جوان را کشت، او در جواب موسی که 

علت کشتن او را پرسید، گفت او را به این دلیل کشته 

است تا خداوند به او فرزندی پاك تر و با ...... تر بدهد.

9- زمانی که حضرت خضر به همراه موسی سوار کشتی 

شدند، حضرت خضر کشتی را ....... کرد. 

10- در یکی از سفرهای حضرت خضر و موسی آن ها 

به شهری رسیدند که در آن یک ....... یافتند که داشت 
خراب می شد. 

11- حضرت خضر در جواب سؤال هایی که موسی برای 

کارهایش از او پرسید به او گفت خدا از او خواسته همه 

این کارها را انجام بدهد و هیچ کاری را ......... انجام نداده 
است.

ضمیــمه کودک
شمـــــــاره

55 w w w . q u d s o n l i n e . i r
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