
بچه هاى خوب!بچه هاى خوب!
شما هم مى خواهيد عكستان در شما هم مى خواهيد عكستان در 
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من آريسا هستم و خواب را خيلى دوست دارم.

و خيلى دوست دارم كه وقتى بزرگ شدم، 
هيچ جايى جنگ نباشه و آسمان هم آبى باشه. 

خيلى هم خنده رو هستم.

• نشانى: تهران، خيابان شريعتى، روبه روى ميرداماد، خيابان نيك، 
تقاطع بهشت برين، شماره 9، هفته نامه سالمت، صفحه «بچه هاى سالمت»
salamat.bacheha@gmail.com :ايميل •

12345

عمودىعمودى
1- وقتى هوا آلوده است مى زنيم تا هواى - وقتى هوا آلوده است مى زنيم تا هواى 

آلوده وارد بدن ما نشود. آلوده وارد بدن ما نشود. 
2- اگر بيايد هوا پاك مى شود. - اگر بيايد هوا پاك مى شود. 

3- به چاى بوى خوب مى دهد و به هضم - به چاى بوى خوب مى دهد و به هضم 
غذا كمك مى كند. غذا كمك مى كند. 

4- گربه دنبال آن است. - گربه دنبال آن است. 
5- انگليسى ها به مرغ مى گويند. - انگليسى ها به مرغ مى گويند. 

افقىافقى
1- در آب شنا مى كند و كلسيم دارد. - در آب شنا مى كند و كلسيم دارد. 

3-سبد كه «د» آن افتاده -سبد كه «د» آن افتاده –تو نيستى!تو نيستى!
4-از سبزى هاست.-از سبزى هاست.

5-روز نيست. -روز نيست. 

1سرگرمى سرگرمى 123123

2

3

4

5

من يك گوش  غمگينم!من يك گوش  غمگينم!  مخاطبان اين صفحه كودكان گروه سنى الف و ب هستند. 

سالم!
من گوش هستم؛ بله، يك گوش. خيلى هم غمگينم از اينكه 
يك گوش هستم، چون همه گوش ها 2 تا هستند. يا 2 تا 
خواهرند يا 2 تا برادرند. البته من هم از اولش يكى نبودم. ما 

2 تا بوديم ولى االن برادرم (آن يكى 
گوش) را ندارم؛ يعنى دارم ولى 

ديگر او جوابم را نمى دهد! 
فكر نكنيد كه با من قهر 

كرده. نه! او ديگر هيچ صدايى را خوب نمى شنود، چون 
صداى بلندى تويش رفته! صاحب ما يعنى كسى كه ما به 
كله او وصل هستيم، هميشه با صداى بلند تلويزيون تماشا 
مى كند و آهنگ گوش مى دهد و تازه وقتى مى خواهد ما را 
تميز كند، هر چيزى را كه دم دستش باشد، در گوشش فرو 
مى كند و خيال مى كند اين كار خوبى است ولى 
ما گوش ها پرده اى داريم كه زود آسيب 
مى ببيند؛ مثل برادرم كه آسيب ديده 

و ديگر نمى شنود. 
صاحب ما نمى داند كه ما چقدر مهم 
هستيم و نمى داند كه اگر هر دوى ما 
مريض شويم، او حتى ديگر نمى تواند 
درست راه برود و حتى نمى تواند خوب 
بايستد. او هر وقت سرما مى خورد، داروها و 
دواهايش را به موقع نمى خورد و گوشش چرك 

مى كند. 
تازه يك دوستى دارد كه او هم نمى داند داد زدن 
در گوش ديگران چقدر بد است و يك بار كنار 

همين برادرم داد زد و او را از كار انداخت!
خالصه اينكه من يك گوش غمگينم. نامه 
نوشتم تا شايد آن كسى كه ما به كله او وصل 
هستيم، نامه ما را هم بخواند و بداند كه اگر ما خراب شويم، 
او ديگر هيچ صدايى را نمى شنود؛ نه صداى مهربان مادرش 
و نه بابا و نه صداى كارتونى كه دوست دارد و نه حتى صداى 

آب و پرنده ها وقتى كه مى رود جنگل و دريا. 
لطفا نامه من را چاپ كنيد. 

امضا: گوش غمگين!

ديروز كه مى خواستم داستان اين هفته را براى شما بنويسم، يك نامه به دستم رسيد. خيلى خوشحال شدم. گفتم 
حتما يكى از بچه ها براى اين صفحه عكس يا نوشته قشنگى فرستاده،  اما وقتى در نامه را باز كردم، يك نوشته 

عجيب ديدم؛ يك نوشته كه شما هم بايد آن را بخوانيد، چون شايد اين نامه اصال براى شما بوده! 
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