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تصویرساز:  نرگس هاشمی
شاعر: لیال خیامی

در کوچه بسته اند
یک عالمه چراغ

هی پخش می کنند
هرگوشه چای داغ

شیرینی است و نقل
در دست بچه ها

عید است جانمی
جشن است هرکجا

مردم کنارهم
خوب اند و مهربان

عید غدیر شد
شادند شیعیان
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با خواست خدا

یک جانشین گذاشت
این روز بین ما
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اولین امام

تصویرساز:  آیناز شایه گی
شاعر: لیال خیامی
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آخ جون، خودمونی

تصویرساز:  زهره اقطایی
نویسنده: اسماعیل فیروزی

ــه  ــازند، ب ــا را می س ــی خانه ه ــه وقت ــت ک ــب اس ــی جال خیل

همه چیــز فکــر می کننــد؛ بــه نــور کافــی، اتــاق خــواب، اتــاق 

ــه ای را  ــا هیچ خان ــا، ام ــرای کفش ه ــی ب ــی جای ــی، حت پذیرای

ــا خــدا داشــته باشــد... ندیــدم کــه جایــی بــرای گفت وگــو ب

خــدای عزیــزم! اصــاً مهــم نیســت، لطفــاً ناراحــت نشــو! مــن 

خــودم بــرای حــرف زدن بــا تــو یک گوشــه اتــاق را مشــخص 

کــرده ام، درســت کنــار گلــدان شــمعدانی... روی فــرش 

کوچــک دســت بافت مــادرم... خیلــی جــای باصفایــی اســت... 

بیــن خودمــان باشــد. مــن هروقــت کارت داشــتم، صدایــت 

می زنــم، شــما هــم زود بیاییــد لطفنــه لطفنــه لطفــاً...

خدای عزیز سام!

ــم  ــما  می نویس ــرای ش ــه ب ــت ک ــه اس ــن نام ــن چهارمی ای

. چقــدر خــوب اســت کــه  همیشــه کســی را داشــته 

ــا  ــه بنویســی... ام ــت بگــذاری و نام ــش وق ــه برای باشــی ک

ــه  ــت نام ــه فرص ــت ک ــی هس ــوی زندگ ــی ت یک وقت های

نوشــتن نیســت... یعنــی اصــاً حــس نوشــتن نیســت،  فقــط 

دوســت دارم بیایــم بنشــینم یک جایــی برابــر شــما و 

ــا  ــم... اّم ــه شــما بگوی ــم دارم را ب ــوی دل ــی کــه ت حرف های
ــا؟ کج

برسد به دست خدا...... 1
2

از تو ممنونم....

ای خدایی که همیشه و هرجا  همراه مایی، از تو ممنونم که 

قبل از گفتن می شنوی و قبل از خواستن می بخشی.

ای خدای خوبم! از تو ممنونم که هستی...

خدای قشنگم! لطفاً به من کمک کن تا از زبانم برای 

گفتِن آنچه تو دوست داری و از گوش هایم برای شنیدن 

حرف هایی که تو دوست داری استفاده کنم.

ای خداوند صداها و سکوت ها! به من راه با تو حرف زدن و 

به تو گوش دادن را بیاموز... آمین!



3
آخ جون، باغبانی

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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بذر گل های ریحان را جمع کن

نگران نباش، کرم کوچولو!
ــک کرم کوچولــو خیلــی نگــران گل  هــای ریحــان اســت.  ــاهد خش ــد و ش ــر می  زن ــا س ــه آن ه ــرروز ب ــه او ه ــو از این ک ــت. کرم کوچول ــِک آن هاس ــدن تک ت ــاوت شــده، ناراحــت اســت. ش ــه گل هــای ریحــان بی  تف ســنبله نســبت ب

ــه ســنبله گفــت:  ــگاه می  کــرد، ب ــه گل هــای ریحــان ن او همان طورکــه ب
»ســنبله خانــم، انــگار حواســت بــه ریحــان نیســت. ببیــن دارد خشــک 
می  شــود. تــو نگرانــش نیســتی؟!« ســنبله  انگشــتش را الی کتــاب نگــه 
داشــت و کتــاب را بســت. بــه کرم کوچولــو نــگاه مهربانــی کــرد و گفــت: 
»کــی گفتــه مــن نســبت بــه ریحان  هــای زیبــا بی  تفاوتــم. االن دارم 
ــرای خشــک نشــدن گل  هــای  ــا شــاید ب ــم ت ــی را می  خوان ــاب باغبان کت
ریحــان راه حلــی داشــته باشــد.« کرم کوچولــو کــه ایــن حــرف را شــنید، 
اخم  هایــش بــاز شــد و بــا کمــی مکــث گفــت: »بیــا زنــگ بزنیــم دکتــر 
کــودی بیایــد. او حتمــاً درمانــی بــرای ایــن خشــک شــدن دارد.« بعدهــم 
تلفــن را آورد نزدیــک دســت ســنبله و گوشــی را به دســتش داد. ســنبله 
خوشــحال شــد و هول هولکــی شــماره دکتــر کــودی را گرفــت: »ســام 
دکتــر کــودی. ســنبله  ام. حالتــان خــوب اســت؟ زحمتــی برایتــان دارم. 
ــان دارم.  ــه کمک  ت ــاز ب ــوند و نی ــک می  ش ــد خش ــن دارن ــای م ریحان  ه
نمی  دانــم برایشــان بایــد چــه کار کنــم.« دکتــر کــودی بــا خنــده گفــت: 
ــن  ــه م ــه ای داری. باش ــه عجل ــده. چ ــازه ب ــان. اج ــده دخترج ــازه ب »اج
عصــری می  آیــم ســمت خانــه شــما. بایــد یکی دوجــای دیگــر هم بــروم. 
ــودی  ــر ک ــا دکت ــو ت ــنبله و کرم کوچول ــدار.« س ــاش. خدانگه ــرم ب آمد، دل توی دلشان نبود. منتظ

ــا و  ــود ریحان  ه ــرد و خ ــگاه ک ــوب ن ــان را خ ــای ریح ــودی گل  ه ــر ک دکت

ــد و  ــازه بودن ــوز ت ــان هن ــای ریح ــرد. برگ ه ــگاه ک ــز ن ــان را نی برگ  هایش

شــاخه  های بلندتــر کــه گل داده بودنــد، درحــال خشــک شــدن بودنــد. دکتــر 

ــر  ــان عم ــان هرکدام ش ــا و گیاه ــت: »گل  ه ــرد و گف ــنبله ک ــه س ــودی رو ب ک

مفیــدی دارنــد. ریحــان هــم همین طــور. نگــران نبــاش. با یــک قیچــی باغبانی 

ایــن گل  هایــی را کــه درحــال خشــک شــدن هســتند جدا کــن و در یــک ظرف 

ــن به بعــد هــم اگــر خواســتی برگ هایــش را  ــا خشــک شــوند. از ای ــز ت بری

ــا  ــزن ت ــی را دســت ن ــن و برگ  هــای پایین ــی بچی ــی، از برگ  هــای باالی بچین

گیاهــت پــر پشــت شــود. قبــل از این کــه گیــاه گل بدهــد، بایــد برگ  هایــش 

را بچینــی و فقــط دو بــرگ در هــر ســاقه نگــه  داری.«

ــک  ــاه خش ــم، گی ــش را بزنی ــب گل های ــت: »خ ــی گف ــا نگران ــو ب کرم کوچول

نمی  شــود؟« دکتــر کــودی گفــت: »نگــران نبــاش کرم کوچولــو، وقتــی 

گل هایتــان پژمــرده می  شــوند، کم  کــم بــذر تولیــد می  کننــد. بعــد از این کــه 

قســمت  های خشــک گل ریحــان را جــدا کردیــد، آن هــا را روی یــک دســتمال 

بگذاریــد تــا به طــور کامــل خشــک شــوند. بعــد از خشــک شــدن کامــل گل ها 

می  توانیــد بــذر گل را از آن جــدا کنیــد و داخــل یــک پاکــت یــا شیشــه بریزید 

و رویــش بنویســید بــذر ریحــان، تــا دفعــه بعــد کــه خواســتید ریحــان بکارید، 

از محصــول خودتــان اســتفاده کنیــد.«  کرم کوچولو و ســنبله گره ابروهایشــان 

ــذر گل  هــا را جمــع آوری  ــد ب ــد کــه چطــور بای ــاز شــد. آن هــا حــاال می  دانن ب

کــرد. ســنبله و کرم کوچولــو بــرای تشــکر از دکتــر کــودی بــه او یــک دســته 

بــرگ تــوت هدیــه دادنــد و او را بوســیدند.
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تصویرساز:  راحله کریم بخش
نویسنده: حمیده زمانی
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آخ جون داستان4

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

غصه  های کله پوکی
ماجراهای 

 لکه  پوک  و لکه  کوک

آن روز کله کوک به دنبال 
کله پوک رفته بود تا با هم به مدرسه بروند. 

کله کوک در راه متوجه شد که کله پوک ناراحت و 

عصبانی است. او از کله پوک پرسید: چرا ناراحتی؟ اتفاق 

بدی افتاده؟ کله پوک آهی کشید و دلیل ناراحتی و عصبانیتش 

را برای کله کوک تعریف کرد. کله پوک ناراحت و عصبانی بود، 

چون مثل هرروز صبح وقتی از خواب بیدار شده بود، سرش به 

 پنجره خورده بود و درد گرفته بود. کله پوک مجبور بود شب ها 

پنجره را باز بگذارد تا هوای اتاقش خنک شود، اما 

وقتی صبح ها از خواب بیدار می شد، 
می خورد.حواسش نبود و سرش به  پنجره 

4

1

ک گفت: ولی همه کله کوک ها 
کله پو

ره و نیمرو 
و کله پوک ها برای صبحانه، پنیر و ک

ا را دوست ندارم. کله کوک 
می خورند و من هیچ کدام از این ه

ره و نیمرو 
ها و کله پوک ها پنیر و ک

د و گفت: شاید همه کله کوک 
خندی

ا را دوست نداری. بعضی وقت ها 
ی تو این خوراکی ه

را دوست داشته باشند. ول

دارد که مثل بقیه نباشی، چون شیربرنج و مربا خوردن تو به  کسی 
اشکالی ن

ره و نیمرو 
و از کجا می دونی که همه برای صبحانه پنیر و ک

صدمه نمی زنه. به عالوه ت

خوره! 
ک گفت: من که تا حاال نشنیدم کسی صبحانه دیگری ب

می خورند؟ کله پو

ک و شیر می خورم، بعضی وقت ها هم 
د و گفت: من برای صبحانه کی

کله کوک خندی

م. دهان کله پوک 
ر و هویج می خور

م. گاه گاهی هم انگو
برای خودم فرنی درست می کن

ک گفت: 
ی! کله کو

ت: تو چقدر راحت زندگی می کن
. او گف

ده بود
باز مان

از تعجب 

ی،  فقط باید برای بهتر شدن 
تو هم می تونی خیلی راحت زندگی کن

شلوار 
ش کنی. مثالً می تونی یک 

همه چیز، فکر و تال

ک گفت: 
ی. کله پو

آبی دیگه برای خودت بخر

زه کافی ندارم.
ولی من پول به اندا

او هرروز صبح وقتی دست هایش 

را می شست، از بوی صابونش بدش می آمد و فکر 

می کرد که دست هایش هم بوی بد صابونش را می دهند. 

حوله اش هم زبر بود و صورتش را اذیت می کرد. کله پوک 

دوست نداشت صبح ها کره و پنیر و یا  نیمرو بخورد، او دوست داشت 

صبح ها شیربرنج و مربا بخورد. اما در شهر کوکی پوکی، همه کله پوک ها و 

کله کوک ها برای صبحانه، کره و پنیر و نیمرو می خوردند. کله پوک هم صبح ها 

کره و پنیر می خورد و از صبحانه لذت نمی برد.

کله پوک یک شلوار آبی داشت که خیلی دوستش داشت. اما شلوارش 

برایش تنگ شده بود و دیگر نمی توانست آن را بپوشد. برای همین 

هم صبح ها حالش بد بود و همیشه با ناراحتی و عصبانیت از 

خانه بیرون می آمد.
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

5
کله کوک گفت: پس جای 

دکمه های شلوارت روعوض کن تا 

ی دوباره شلوارت 
شلوارت گشاد بشه و بتون

رو بپوشی. کله پوک گفت: من خیاطی بلد نیستم. 

کله کوک خندید و گفت: من خیاطی بلدم. همیشه 

روی کمک دوست های صمیمی ات حساب 

کن. این طوری زندگی خیلی 

راحت تر و شیرین تر 

می شه.

ک گفت: ولی همه کله کوک ها 
کله پو

ره و نیمرو 
و کله پوک ها برای صبحانه، پنیر و ک

ا را دوست ندارم. کله کوک 
می خورند و من هیچ کدام از این ه

ره و نیمرو 
ها و کله پوک ها پنیر و ک

د و گفت: شاید همه کله کوک 
خندی

ا را دوست نداری. بعضی وقت ها 
ی تو این خوراکی ه

را دوست داشته باشند. ول

دارد که مثل بقیه نباشی، چون شیربرنج و مربا خوردن تو به  کسی 
اشکالی ن

ره و نیمرو 
و از کجا می دونی که همه برای صبحانه پنیر و ک

صدمه نمی زنه. به عالوه ت

خوره! 
ک گفت: من که تا حاال نشنیدم کسی صبحانه دیگری ب

می خورند؟ کله پو

ک و شیر می خورم، بعضی وقت ها هم 
د و گفت: من برای صبحانه کی

کله کوک خندی

م. دهان کله پوک 
ر و هویج می خور

م. گاه گاهی هم انگو
برای خودم فرنی درست می کن

ک گفت: 
ی! کله کو

ت: تو چقدر راحت زندگی می کن
. او گف

ده بود
باز مان

از تعجب 

ی،  فقط باید برای بهتر شدن 
تو هم می تونی خیلی راحت زندگی کن

شلوار 
ش کنی. مثالً می تونی یک 

همه چیز، فکر و تال

ک گفت: 
ی. کله پو

آبی دیگه برای خودت بخر

زه کافی ندارم.
ولی من پول به اندا

کله کوک از شنیدن حرف های 

کله پوک خیلی تعجب کرده بود. اول کمی فکر کرد و 

بعد به  کله پوک گفت: چرا چیزهایی را که تو را ناراحت می کنند 

تغییر نمی دی؟ کله پوک آهی کشید و گفت:  من که نمی تونم جای پنجره 

را عوض کنم، پنجره باالی تخت منه و هوا هم گرمه و باید شب ها پنجره را باز 

بگذارم. کله کوک لبخندی زد و گفت: تو نمی تونی جای پنجره را عوض کنی، اما 

می تونی جای تخت را عوض کنی. کله پوک با چشم های گردشده به  کله کوک نگاه کرد 

و گفت: چه جالب! من تا حاال به  عوض کردن جای تختم فکر نکره بودم. ولی تخت من 

سنگینه. چطوری تختم را جابه جا کنم؟ کله کوک گفت: من کمکت می کنم. برای چیزهای 

دیگه ای هم که ناراحتت کردند، راه حل های زیادی وجود داره و تو می تونی به راحتی 

همه مسائل ناراحت کننده را به  مسائل شیرین تبدیل کنی. کله پوک پرسید:  چطوری؟ 

کله کوک گفت: خیلی راحت، مثالً حوله و صابونت را عوض کن و یک حوله نرم 

و  یک صابون با بویی که دوست داری بگیر و صبح ها هم صبحانه مورد 

عالقه ات را بخور.

3

او هرروز صبح وقتی دست هایش 

را می شست، از بوی صابونش بدش می آمد و فکر 

می کرد که دست هایش هم بوی بد صابونش را می دهند. 

حوله اش هم زبر بود و صورتش را اذیت می کرد. کله پوک 

دوست نداشت صبح ها کره و پنیر و یا  نیمرو بخورد، او دوست داشت 

صبح ها شیربرنج و مربا بخورد. اما در شهر کوکی پوکی، همه کله پوک ها و 

کله کوک ها برای صبحانه، کره و پنیر و نیمرو می خوردند. کله پوک هم صبح ها 

کره و پنیر می خورد و از صبحانه لذت نمی برد.

کله پوک یک شلوار آبی داشت که خیلی دوستش داشت. اما شلوارش 

برایش تنگ شده بود و دیگر نمی توانست آن را بپوشد. برای همین 

هم صبح ها حالش بد بود و همیشه با ناراحتی و عصبانیت از 

خانه بیرون می آمد.

2
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نویسنده: الهام صالح 

خوانش کتاب »تخم مرغ شانسی«

مرغی که جوجه ندارد
قول داده بودم که ادامه داستان های 

کتاب »تخم مرغ شانسی« را برایتان 

تعریف کنم. اسم این داستان ها، »چکمه 

و نیم چکمه هایش«، »کیف« و »تخم مرغ 
شانسی« است.

کیف
در داستان کیف، سوسکی خانم می خواهد به 
خانه دخترخاله اش برود. او دنبال یک لباس 
مناسب است: »چشمش افتاد به یک سنجد. 

نصف پوست سنجد را کند و پوشید. این شد 
لباسش. نصف دیگرش را دستش گرفت. این 
شد کیفش.« خب، سوسکی خانم به راه می افتد. 

در راه یک دفعه باران می آید. سوسکی خانم، 
کیف سنجدی را روی سرش می گذارد. 

کیف، کاه می شود، بعد که باران زیاد شد، 
سوسکی خانم کاه سنجدی را برمی دارد و 

توی آن می نشیند. کاه، قایق می شود. وقتی 
هم که سوسکی خانم به خانه دخترخاله 

می رسد، باید به او هدیه بدهد، اما هدیه را جا 
گذاشته: »قایق سنجدی را تا زد و تا زد. قایق، 

بادبزن شد.« 

ماماِن همه  جوجه ها
یک روز یک مرغ فضول، پرهای دم قدی 
خانم را بلند می کند و می فهمد که او روی 

تخم مرغ شانسی خوابیده: »به بقیه مرغ ها گفت: 
»قدی خانم روی تخم مرغ شانسی خوابیده!« 

مرغ ها گفتند: به ما چه! به تو چه!«
کم کم جوجه های مرغ های دیگر از تخم بیرون 

می آیند. قدی خانم آن ها را صدا می زند و 
بهشان اسباب بازی های توی تخم مرغ شانسی ها 

را می دهد: »از آن روز به بعد جوجه ها فقط 
دوروبر قدی خانم بازی می کردند. هر جوجه ای 
فکر می کرد دوتا مادر دارد: یکی مادر خودش، 
یکی هم قدی خانم. قدی خانم هم فکر می کرد 

که مادر همه جوجه هاست.« 

تخم مرغ شانسی
قدی خانم با مرغ های دیگر فرق دارد. 

مرغ های دیگر، تخم می گذارند، اما 
قدی خانم نمی تواند: »هرروز می رفت و 

یک تخم مرغ شانسی شکاتی می خرید و 
می گذاشت کنار النه اش.« 

چندروزی است که مرغ ها روی 
تخم هایشان خوابیده اند تا تخم ها جوجه 

بشود. قدی خانم هم روی تخم مرغ 
شانسی ها می خوابد، اما اتفاق بدی می افتد: 
»کم کم شکات تخم مرغ ها زیر پر و بالش 

آب شد. پرهایش به هم چسبید.«

چکمه و نیم چکمه هایش
چکمه قصه ما پیر و پوسته پوسته شده بود. 

پاشنه اش هم به جای تَق تَق، توق توق می کرد. 
صبح تا شب، شب تا صبح یک گوشه افتاده 
بود. یک شب باران بارید: »چکمه پر از آب 

شد. غصه اش گرفت. نگاهی به شکم گنده و پر 
آبش کرد و گفت: ای داد و بیداد! حاال دیگر به 
هیچ دردی نمی خورم.«  چکمه، کم کم خوابش 
برده که یک چیزی تلپ، پرید توی آن. چکمه 

نفهمید کی بود، چی بود، اما چند روز بعد، با 
قلقلک از خواب بیدار شد. او یک عالمه بچه را 

دید که از سر و کولش باال می رفتند.

بچه قورباغه ها
چکمه شروع کرد به اسم گذاری بچه ها: 

»پاشنه بلند، پاشنه کوتاه، تخت، ورنی، جیر و 
کرکی...« اما اسم کم آورد. بچه های چکمه 
اصاً شبیه او نبودند. او بازهم برایشان اسم 

گذاشت: »اولی، دومی، سومی... هشتمی، 
نهمی، دهمی...«  بچه ها بزرگ تر شدند و 

دم شان افتاد. آن ها از چکمه بیرون می آمدند 
و به یک برکه می رفتند: »یک قورباغه لب 

برکه نشسته بود. تا آن ها را دید، فریاد 
کشید: وای! بچه هایم، بچه های گلم!« آن ها 

بچه قورباغه بودند، نه بچه چکمه. 

1
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1- اسم این سوره را این طوری پیدا کن. بعد از رکوع 

در نماز، دوبار آن را به جا می آوریم.

2- نام این سوره به معنی مشورت کردن است.  

3- نام این سوره هم اسم یک شهر است.

4- نام این سوره مربوط به وقتی است که از انجام 

کاری پشیمان هستیم و این کار را انجام می دهیم.

5- نام دیگر این سوره، توحید است.

6- نام بزرگ ترین سوره قرآن است.

7- این سوره، کوچک ترین سوره قرآن است.

8- نام آخرین سوره قرآن است.

9- این سوره، اولین سوره قرآن است.

10- نام این سوره، نام پیامبری است که در شکم 
ماهی زندانی شد

11- نام این سوره، نام مادر حضرت عیسی است.

جدول شماره 1

مــا دربــاره  امــروز  ســام دوســت عزیــزم. جــدول 

ســوره های قــرآن اســت. شــماره هــر ســؤال داخــل جدول 

گذاشــته شــده اســت. آن را پیــدا کــن و جــواب را بنویس. 

جــدول کــه کامــل شــد، مــی توانــی رمــز آن را پیــدا کنــی. 

بــرای ایــن کار، حروفــی کــه در خانه هــای آبی رنــگ 

ــا رمــز را پیــدا کنــی. هســتند را کنارهــم بگــذار ت

ت
ؤاال

 س
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مدیر مسئول: ایمان شمسایی
دبیر ویژه نامه: سید نوید برکچیان
امور اجرایی: مرتضی جاللی
گرافیک: مرتضی حاجی فرج

آخ جون عکس

 آرامش
آقای سگ آبی

خدا دنیای زیبایی را آفریده. برای این که زیبایی های 
دنیا را ببینی، باید خوب نگاه کنی. عکس ها هم یک راه 
خوب دیدن هستند. با عکس ها خوب دیدن را تمرین 
کن.

آقای سگ آبی با آرامش 
روی آب دراز کشیده. به 
نظر می آید خواب باشد.

یک قوی خیلی زیبا در 
حال بال گشودن.

یک مارمولک 
خوش رنگ که اتفاقا 
همرنگ ساقه گل 
است.

یک زوج پرنده 
که برای خودشان 

النه ای ساخته اند.

گله ای از
غزال های زیبا.

  این سگ خودش را برای صاحبش 
 لوس می کند. به زبانش نگاه کن!

 این هم لحظه ای که سنجاب کوچولو، 
روی یک شاخه درخت پریده.

 توله چیتا)نوعی 
یوزپلنگ( از بودن 

کنار مادرش خیلی 
خوشحال است. ببین 

چطور می خندد.


