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آخ جون، خودمونی

تصویرساز:  زهره اقطایی
نویسنده: اسماعیل فیروزی

مانــده کــه فرصــت نکردیــم بــرای هــم تعریــف کنیــم.

ــل  ــه اســت، مث ــه و نگفت ــن حرف هــای گفت ــه همی ــی اش ب دوســتی خوب

ــی کــه  ــرای شــما می نویســم و حرف های ــی کــه مــن ب همیــن حرف های

هنــوز نگفتــه ام بــه شــما.

مــن می دانــم باالخــره روزی مهرمــاه دوســتی بــا شــما هــم از راه 

ــدوارم  ــد! امی ــد دی ــد را خواهی ــتتان باش ــی که دوس ــد و هرکس می رس

همــه مــا در آن روز  بــا یک عالمــه خاطــره از کارهــای خوبمــان بــا شــما 

مالقــات کنیــم. مثــل همیــن امــروز...  خــدای عزیــز! لطفــاً مــن را هــم از 

ــن. ــاب ک ــی ات حس ــت های صمیم دوس

ای خدای عزیزی که در آسمان ها هستی سالم!

خداجــان دیــدی باالخــره مهرمــاه رســید!؟ حــاال مــن از خوشــحالی 

تــوی پوســت خــودم نمی گنجــم. آخ اگــر بدانــی چقــدر دلــم بــرای 

دیــدن دوســت هایم تنــگ شــده بــود و چقــدر از دیــدن هــم، قنــد 

تــوی دلمــان آب شــد!

این قــدر حــرف بــرای گفتــن بــا هــم داشــتیم و داریــم کــه نگــو و 

نپــرس. تــازه هنــوز کلــی خاطــره خــوب و قشــنگ روی دســتمان 

برسد به دست خدا...... 1
2

از تو ممنونم....
ای خدای برگ های زرد و سرخ 

پاییزی!

ای پروردگار غروب های قشنگ!

ای زمزمه ی زیبای گلدسته های شهر!

از تو ممنونم که به من یک بار دیگر 

فرصت دادی تا بهترین لحظه های 

زندگی ام را با همکالسی هایم تقسیم 
کنم .

از تو ممنونم که به من کمک می کنی 

قدر دوستی ها را بدانم و در شادی و 

اندوهشان در کنار آنان باشم.

بار خدایا از تو ممنونم که بهترین 
دوستم تویی.



3 تصویرساز:  زهره اقطایی
نویسنده: الهام ابراهیم زاده

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، قصه

قصه های شهر توقالی

قطره های آب

یکی بود، یکی نبود. غیر از خدای مهربان هیچ کس 
نبود. توی شهر توقالی، یک روز گرم تابستان 

بود. بته و جقه خیلی دلشان می خواست آب بازی 
کنند. توی حیاط دویدند. شیر آب را باز کردند 
و شروع کردند به پاشیدن قطره های آب روی 

سر و صورت همدیگر و حسابی کیف کردند. اما 
یک دفعه قطره های آب تمام شدند! بته گفت: جقه! 
قطره ها کجا رفتند؟  جقه گفت: برویم از مامان ترنج 

و بابانارنج بپرسیم قطره های آب کجا رفتند؟  
آن ها داخل خانه دویدند. بابانارنج گفت:  قطره های 
آب از رودخانه می آیند. بته گفت:  جقه بدو برویم 

رودخانه. شاید قطره های آب آنجا باشند!  آن ها 
دویدند تا به رودخانه رسیدند، اما قطره های آب 

داخل رودخانه نبودند و رودخانه خشک شده 
بود! جقه گفت:  رودخانه! پس قطره های آب کجا 

هستند؟ رودخانه گفت: قطره های آب از یک 
چشمه که نزدیک کوه است می آیند! بته گفت: جقه 
بدو برویم چشمه و قطره های آب را بیاوریم! آن ها 
دویدند تا به چشمه رسیدند. اما قطره های آب توی 
چشمه نبودند و چشمه خشک شده بود! جقه گفت: 

چشمه!  پس قطره های آب کجا هستند؟ چشمه 
گفت:  همیشه قطره ها از دل کوه بیرون می آمدند 

و من را پر آب می کردند. اما االن هیچ قطره ای 
نیست! بته گفت: جقه باید برویم باالی کوه!  بته و 

جقه از کوه باال و باال رفتند.

جقه گفت: آهای کوه! قطره های آب کجا رفتند؟ کوه گفت: 

باالی باالی کوه برف هایی هست که زمستان روی سر من 

می بارد! بعد توی تابستان برف ها آب می شوند و قطره ها 

می ریزند توی چشمه و در رودخانه جاری می شوند و می رسند 

به شهر توقالی. اما زمستان برف کم بارید! ببینید برف ها خیلی 

کم هستند! برای همین قطره های آب زود تمام می شوند. حاال 

شما هم به خانه برگردید و منتظر باشید تا برف ها دوباره آب 

شوند و قطره های آب به شهر توقالی برسند!  اما قول بدهید 

خیلی مراقب آن ها باشید تا زود تمام نشوند!  بته و جقه به 

شهر توقالی برگشتند. همه جا خشک شده بود. درخت ها و 

گل ها و علف ها زرد و پژمرده شده بودند. همه تشنه بودند. 

اما آب نبود تا بخورند. همه جا کثیف شده بود. بته و جقه 

نمی توانستند به حمام بروند یا دندان هایشان را مسواک 

بزنند! مامان ترنج دیگر نمی توانست غذاهای خوشمزه بپزد. 

میوه های باغ بابانارنج بدون آب از بین می رفتند! همه ناراحت 

بودند. بته گفت: ما به قطره های آب خیلی نیاز داریم. جقه 

گفت: بدون آن ها زندگی چقدر سخت است. بته گفت: اما 

کوه گفت قطره های آب می آیند. جقه گفت: ما هم خوب از 

آن ها مراقبت می کنیم تا همه توی شهر توقالی بتوانند از آن 

استفاده کنند. بابانارنج گفت: آفرین بچه ها. به این می گویند 

صرفه جویی در مصرف آب! یک دفعه صدای آب به گوش 

رسید. بته و جقه با خوشحالی گفتند:  آخ جان! قطره ها آمدند! و 

همگی با خوشحالی به سمت رودخانه دویدند.  

12



 پنجشنبه  6  مهر  1396
74 محرم 1439   /  28  سپتامبر 2017

آخ جون داستان4

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

جدی نگیر
ماجراهای 

 لکه  پوک  و لکه  کوک

1

4
اما کله پوک و کوکی و پوکی کلی 

چیپس و پفک خوردند و کلی هم تخمه شکستند و 

کله کوک را مسخره کردند که حرف های دکتر را جدی گرفته 

و به خانه خودش رفته است، اما وقتی هرسه با هم سوسیس ها را سرخ 

کردند و بوی سوسیس سرخ شده توی خانه پیچید، کله پوک آن قدر سرفه کرد 

که دیگر نمی توانست حرف بزند و کله کوک را مسخره کند. حالش آنقدر بد بود که 

حتی نمی توانست کمی سوسیس سرخ شده بخورد. کوکی و پوکی با خوشحالی سوسیس ها 

را می خوردند و سرفه های شدید کله پوک را جدی نمی گرفتند. اما کم کم نگران شدند. کوکی 

برای کله پوک چای درست کرد و با خوردن چای گرم، سرفه کله پوک کمتر شد. اما کله پوک 

به جای این که به خوردن مایعات گرم ادامه دهد، یک بشقاب پر از سوسیس سرخ شده خورد و 

سرفه هایش دوباره شدید شد. کوکی و پوکی نگران شدند، اما این دفعه نگران سالمتی خودشان 

بودند. کوکی گفت: فکر کنم ما نباید امشب به اینجا می آمدیم! پوکی هم گفت: حال کله پوک 

خیلی بده و ممکنه ما هم از او سرماخوردگی بگیریم. کوکی و پوکی به کله پوک گفتند 

که با این حال بدش نباید آن ها را دعوت می کرد و بعد به خانه هایشان رفتند و 

کله پوک را تنها گذاشتند. اما دیر شده بود و کوکی و پوکی هم از کله پوک 

سرماخوردگی گرفته بودند.

وقتی کله کوک و کله پوک از مطب 

دکتر بیرون آمدند، کله کوک به داروخانه رفت تا 

داروهایش را بگیرد و کله پوک هم به سوپرمارکت کنار داروخانه 

رفت. وقتی کله کوک با دارو ها از داروخانه بیرون آمد، با تعجب دید 

که کله پوک چند بسته چیپس و پفک و تخمه و کلی سوسیس خریده است. 

کله کوک پرسید این ها چیه؟ و کله پوک با خوشحالی گفت: به حرف های دکتر گوش 

نده، چون روحیه مون خراب می شه. به نظر من وقتی کمی مریض می شی، باید مهمونی 

بدی و شاد باشی تا مریضی رو فراموش کنی. کله کوک گفت: ولی مریضی ما واگیر داره و 

نباید تا سه روز دیگه خونه کسی بریم یا کسی به خونه ما بیاد. کله پوک گفت: ولی من قباًل 

کوکی و پوکی رو دعوت کردم. تو هم بیا تا حالت خوب بشه و مریضی رو فراموش کنی. من 

کلی خوراکی های خوشمزه هم خریدم. کله کوک با دقت به خوراکی ها نگاه کرد و گفت: 

وای! تو چیپس و پفک و تخمه خریدی؟ ما مریضیم و باید فقط سوپ بخوریم. کله پوک 

خندید و گفت: یک کم چیپس و پفک و تخمه هم خوبه. اگه به جای سوپ 

هم سوسیس سرخ شده با پیازداغ بخوریم، حالمون خیلی 

زودتر خوب می شه و زد زیر خنده. اما کمی که 

تا اشکش درآمد.خندید، سرفه اش گرفت و آنقدر سرفه کرد  2

کله کوک و کله پوک پیش 
دکتر رفته بودند. هردوی آن ها سرفه 

می کردند و گلویشان درد می کرد و کمی هم 

تب داشتند.   دکتر آن ها را معاینه کرد و به آن ها 

گفت که باید چندروز استراحت کنند و مایعات گرم 

بخورند و غذاهای سرخ شده نخورند و توی نسخه 

هرکدام از آن ها یک شربت و چندتا قرص 
بیماری شان واگیر دارد.نوشت و به آن ها گفت که 
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

کله کوک به مهمانی 
کله پوک نرفت. او به خانه اش رفت 

و لباس گرم پوشید و برای خودش چای و 

سوپ درست کرد و این مایعات گرم حالش 
را خیلی بهتر کرد. او داروهایش را هم سر 

استراحت کرد.ساعتی که دکتر تجویز کرده بود، خورد و 

3

بعد کله کوک شاد و سالمت، چندروز 
همراه معلم و هم کالسی هایش در اردوی شهربازی 

شرکت کرده بود، چون او به اندازه کافی استراحت کرده 
بود و همه داروهایش را سروقت خورده بود و به جای غذاهای 

سرخ کردنی، سوپ و مایعات گرم خورده بود. اما کوکی و پوکی که از 

کله پوک سرماخوردگی گرفته بودند، در خانه استراحت می کردند و نتوانستند 

در اردوی شهربازی شرکت کنند. بیماری کله پوک هم طوالنی شده بود. او از 

خوردن چیپس و پفک و تخمه پشیمان بود. او از خوردن سوسیس سرخ شده خیلی 

پشیمان بود و خیلی ناراحت بود که باعث بیماری کوکی و پوکی شده بود. کله پوک 

خیلی دوست داشت در اردوی شهربازی شرکت کند. او می دانست خیلی به 

هم کالسی هایش خوش می گذرد، اما به خاطر این که حرف های دکتر 

را جدی نگرفته بود، او و کوکی و پوکی باید در 
دوستان شان شادی و خوشحالی کنند.خانه هایشان می ماندند و نمی توانستند همراه 

5

وقتی کله کوک و کله پوک از مطب 

دکتر بیرون آمدند، کله کوک به داروخانه رفت تا 

داروهایش را بگیرد و کله پوک هم به سوپرمارکت کنار داروخانه 

رفت. وقتی کله کوک با دارو ها از داروخانه بیرون آمد، با تعجب دید 

که کله پوک چند بسته چیپس و پفک و تخمه و کلی سوسیس خریده است. 

کله کوک پرسید این ها چیه؟ و کله پوک با خوشحالی گفت: به حرف های دکتر گوش 

نده، چون روحیه مون خراب می شه. به نظر من وقتی کمی مریض می شی، باید مهمونی 

بدی و شاد باشی تا مریضی رو فراموش کنی. کله کوک گفت: ولی مریضی ما واگیر داره و 

نباید تا سه روز دیگه خونه کسی بریم یا کسی به خونه ما بیاد. کله پوک گفت: ولی من قباًل 

کوکی و پوکی رو دعوت کردم. تو هم بیا تا حالت خوب بشه و مریضی رو فراموش کنی. من 

کلی خوراکی های خوشمزه هم خریدم. کله کوک با دقت به خوراکی ها نگاه کرد و گفت: 

وای! تو چیپس و پفک و تخمه خریدی؟ ما مریضیم و باید فقط سوپ بخوریم. کله پوک 

خندید و گفت: یک کم چیپس و پفک و تخمه هم خوبه. اگه به جای سوپ 

هم سوسیس سرخ شده با پیازداغ بخوریم، حالمون خیلی 

زودتر خوب می شه و زد زیر خنده. اما کمی که 

تا اشکش درآمد.خندید، سرفه اش گرفت و آنقدر سرفه کرد  2
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تصویرساز: زهره اقطایی
نویسنده: الهام صالح

خانــم گل روی شــاخه درخــت خوابیــده بــود کــه نســیم خانــم آرام از کنــارش گذشــت. نســیم 
نمی خواســت خانــم گل را از خــواب بیــدار کنــد، بــه همیــن دلیــل هــم آرام آرام راه می رفــت، 

امــا خانــم گل کــه خوابــش خیلــی ســبک بــود، از خــواب پریــد. خانــم گل کــه راه رفتــن نســیم را 
حــس کــرده بــود، خمیــازه کشــید و گفــت: »آهــای نســیم! چقــدر ســروصدا می کنی! می خواســتم 
یــک روز کمــی بیشــتر بخوابــم.« نســیم کــه داشــت آرام آرام می رفــت، بــا شــنیدن ایــن حرف هــا 
برگشــت: »علیــک ســالم خانــم گل! صبــح تــو هــم به خیــر! مــن خوبــم. تــو چطــوری؟« خانــم گل 
فهمیــد کــه صبــح اول صبحــی بدخلقــی کــرده: »ســالم نســیم خانــم! صبــح تــو هــم به خیــر! احــوال 
شــما؟ چــه عجــب از ایــن طرف هــا!«  نســیم قاه قــاه خندیــد: »خــدا را شــکر کــه خوش اخــالق 
شــدی!« بعــد هــم بــه چشــم های خواب آلــوده خانــم گل نــگاه کــرد و گفت:»خــب، خانــم گل اگر 
ــوی.«  ــوده نمی ش ــدر خواب آل ــا این  ق ــی، صبح ه ــگاه کن ــکوفه هایت ن ــه ش ــر ب ــب ها کمت ش

ــاد. او  ــاد شــکوفه ها افت ــود کــه یک دفعــه ی ــا شــبنم شســته ب ــازه صورتــش را ب ــم گل ت خان
برگشــت تــا نگاهــی بــه آن هــا بینــدازد:»واای! ســالم! ســالم خوش ِگل هــا! شــما کــی بیــدار 

شــدید؟«  نســیم هــم بــه شــکوفه ها نــگاه نکــرده بــود. او می خواســت خیلــی ســریع از 
کنــار خانــم گل بگــذرد، کــه مجبــور شــد بــرای صحبــت بــا او برگــردد. حــاال نســیم 

ــه  ــی! هم ــکوفه های زیبای ــه ش ــرد:»وای! چ ــگاه می ک ــکوفه ها ن ــه ش ــم ب ه
شــما یکــی از یکــی قشــنگ تر هســتید.« نســیم بــا حالــت قهــر بــه 

خانــم گل نــگاه کــرد: »اگــر مــن از اینجــا رد نشــده بودم، 
شــکوفه هایت همچنــان خــواب بودنــد.«

دوســــت  کــه  خانــم گل 
نداشــت نســیم ناراحــت باشــد، بــه 
صــورت نســیم لبخنــد زد: »خیلــی ممنون 
کــه شــکوفه هایم را بیــدار کــردی! چنــدروز 
ــدار شــوند. دیشــب هــم  اســت کــه منتظــرم بی
از  بلکــه  تــا  می کــردم  نگاهشــان  همین طــور 
خــواب بیــدار شــوند، امــا فایــده ای نداشــت.« خانــم گل 
از این کــه شــکوفه ها را می دیــد کــه چشم هایشــان 
ــه  ــا یک دفع ــود، ام ــحال ب ــی خوش ــد، خیل ــاز کرده ان را ب
شــکوفه ای را دیــد کــه همان طــور بســته مانــده بــود، انــگار 
ــه روی  ــد و ب ــاز کن ــم هایش را ب ــت چش ــکوفه نمی خواس ش
دنیــا لبخنــد بزنــد. خانــم گل زیــر لــب گفــت: »نســیم! انــگار 
ــیم  ــده.« نس ــوز خوابی ــه هن ــم دارم ک ــل ه ــکوفه تنب ــک ش ی
همان طورکــه دور می شــد، داد زد: »حــاال شــاید فــردا هــم ایــن 
ــر شــده  شــکوفه تنبــل را از خــواب بیــدار کــردم.« نســیم دورت
ــم  ــد ه ــنید. بع ــی« او را ش ــختی »خداحافظ ــم گل به س ــود و خان ب
ــد.    ــگاه کن ــد ن ــد می زدن ــه لبخن ــکوفه هایش را ک ــا ش ــت ت نشس
ــته  ــود، خس ــده ب ــر خوابی ــب دی ــه ش ــر این ک ــم گل به خاط خان
بــود، امــا آفتــاب نورهایــش را ســراغ خانــم گل می فرســتاد و او 
نمی توانســت بخوابــد. شــب کــه شــد، خانــم گل بــا الالیــی مهتاب 
ــد  ــتر لبخن ــکوفه ها بیش ــردای آن روز ش ــت. ف ــواب رف ــه خ ب
ــد.  ــده بودن ــر ش ــل بزرگ ت ــبت روز قب ــا به نس ــد. آن ه می زدن
وقتــی نســیم از کنــار باغچــه گذشــت، خانــم گل هنــوز خــواب 
بــود. او آرام آرام به ســراغ شــکوفه آخــری رفت، بعــد آرام در 
گــوش شــکوفه گفــت: »آهــای آخــری! ســالم! مــن نســیمم! 
ــودت را  ــودی! خ ــرده ب ــاز ک ــم هایت را ب ــه چش ــدم ک دی
ــه خــواب نــزن! بیــدار شــو کــه خانــم گل منتظــر تــو  ب
ــا  ــرد، ام ــت می ک ــواش صحب ــی ی ــیم خیل ــت.« نس اس
خانــم گل بــا صــدای او از خــواب بیــدار شــد. او بــه 
نســیم نــگاه کــرد کــه بــا شــکوفه آخــری حرف 
ــمش را  ــک چش ــری ی ــکوفه آخ ــی زد. ش م
ــم  ــری، آرام چش ــود. آخ ــرده ب ــاز ک ب
ــه  ــرد و ب ــاز ک ــم ب ــرش را ه دیگ

ــد زد.  ــا لبخن روی دنی

خانم گل و شکوفه آخری

1
2
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غروب نارنجی
دشــت سبز

رنگ ها وقتی درکنار هم قرار بگیرند، عکس یا منظره 
زیبایی را به وجود می آورند. از این رنگ ها در طبیعت 
زیاد است؛ درست مثل غروب زرد و نارنجی آفتاب در 
دشت سبزرنگ. 

دشت سبزرنگ، غروب 
نارنجی و زرد خورشید. 
چه رنگ های قشنگی.

یک عکس در غروب آفتاب از 
خانواده لک لک درحال غذا خوردن.

آقای فیل درحال شنا کردن. 
چه آب تمیزی هم هست.

مامان دارکوب درحال غذا دادن به 
جوجه دارکوب است. جوجه ها تا وقتی 
پرواز کردن را یاد نگرفته اند نمی توانند 
غذا تهیه کنند.

نگاه کردن به این 
عکس پُر گل خیلی 
ِکیف دارد.

یک روباه لوس که زبانش را 
درآورده.  

آقا و خانم حواصیل که 
کنار هم ایستاده اند.

حتماً اسم این پرنده را نمی دانی. 
خب، من هم نمی دانستم، اما 

یاد گرفتم. اسم این پرنده زیبا، 
توکان است.

آخ جون عکس
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جدول شماره 4

ــن  ــدول ای ــت. ج ــه اس ــن هفت ــدول ای ــت ج ــم! نوب ــت خوب ــالم دوس س

ــه  ــی ک ــاً می دان ــت. حتم ــر اس ــد و کوث ــوره های توحی ــاره س ــه درب هفت

ــی  ــردن بعض ــدا ک ــرای پی ــد ب ــت باش ــوره دارد. حواس ــرآن 114 س ق

ســؤاالت بایــد بــروی ســراغ قــرآن؛ مثــالً ببینــی ســوره توحیــد چندمین 

ســوره قــرآن اســت، یــا این کــه ایــن ســوره ها چنــد آیــه دارنــد. بایــد 

ــت ســؤاالت جــدول را  ــا دق ــد باشــی. ب آیه هــای هــر ســوره را هــم بل

ــه آن هــا جــواب بــده. حــروف داخــل خانه هــای ســبزرنگ  بخــوان و ب

هــم حــروف کلمــه رمــز اســت. بــرای پیــدا کــردن کلمــه رمــز، یــک 

ــن دو ســوره اســت.  ــه یکــی از ای ــم: رمــز جــدول آی ــی می کن راهنمای

ت
ؤاال

 س

1- تعداد آیه های سوره توحید است.

ــم را  ــن اس ــم دارد، ای ــر ه ــم دیگ ــک اس ــد ی ــوره توحی 2- س
ــس. بنوی

3- اسم سوره کوثر در کدامین آیه این سوره آمده است.

4- تعداد آیه های سوره کوثر چندتاست.

5- جواب این سؤال، معنی کلمه احد در سوره توحید است. 

6- این آیه را کامل کن: لم یلد و لم ......

7- این آیه را هم کامل کن: ..... لربک و النهر

8- اســم دختــر حضــرت محمــد)ص( کــه خــدا ایشــان را خیلــی 

ــرده  ــازل ک ــان ن ــرای ایش ــر را ب ــوره کوث ــت و س ــت داش دوس
اســت. 

9- قــرآن را نــگاه کــن و ببیــن ســوره توحیــد صــد و چندمیــن 
ســوره قــرآن اســت. 
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