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عصر یک روز غمگین
در میان بیابان

داشت آهسته می رفت
کاروان اسیران

در بیابان صدای
گریه بچه ها بود
در میان اسیران

غصه بود و عزا بود

غصه ها مثل کوهی
گوشه قلبشان بود

دین و ایمان ولی زود
غصه را کرد نابود

گفت هرگوشه زینب
حرفی از کربال را

قصه ظلم های
دشمنان خدا را

بعد از آن دشمن انگار
نقشه اش زیرورو شد

دشمن از این شجاعت
باز بی آبرو شد
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آخ جون، خودمونی

تصویرساز:زهرهاقطایی
نویسنده:اسماعیلفیروزی

خدای عزیز و مهربان سالم

ــم  ــم. می دان ــه شــما تســلیت می گوی ــم ب مــن واقعــاً و از عمــق قلب

ــن  ــی از بهتری ــدا یک ــمنان خ ــن روزی دش ــش در چنی ــال ها پی س

ــهادت  ــه ش ــتانش ب ــواده و دوس ــراه خان ــو را به هم ــت های ت دوس
ــاندند. رس

ــا در  ــی آدم ه ــد: بعض ــا می گوی ــم م ــم معل ــزم. خان ــدای عزی خ

زندگــی مثــل سرمشــق هســتند و بایــد از روی آن هــا مشــق زندگی 

را نوشــت. مــن فکــر می کنــم دوســت شــما یعنــی امــام حســین)ع( 

ــن سرمشــق های زندگــی ماســت .  یکــی از همی

خــدای عزیــز، لطفــاً بــه مــن کمــک کن کــه هــم سرمشــق زندگی ام 

را خــوب انتخــاب کنــم و هــم از رویــش خــوب و دقیــق بنویســم 
زندگــی ام را.

برسد به دست خدا......

1

از تو ممنونم....
ای خدای آسمان و پرواز

ای خدای پرندگان دسته دسته در پرواز

ای که خورشید ادامه رد انگشت های 
توست

از تو ممنونم که بهترین بندگانت 

را سرمشق زندگی ام قرار دادی و 

باشکوه ترین انسان ها را راهنمای 

لحظه لحظه سفر زندگی ام کرده ای.

از تو ممنونم که مرا پیرو کسانی 

کرده ای که نه فقط در حرف، بلکه در 

عمل راه دوستی با تو را درس می دهند.
از تو ممنونم

2



3 تصویرساز:عارفهحقگشایی
نویسنده:عظیمهحقگشایی

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
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کفشدوزک  کوچولو می رفت که با دوستانش بازی کند. مامان کفشدوزک 
کاله و شال گردنش را به او داد و گفت: امروز هوا خیلی سرد است، کاله و 

شال گردنت را بپوش تا سرما نخوری. کفشدوزک کوچولو شال و کالهش را 
پوشید و خداحافظی کرد و رفت تا به دوستانش هزارپا و پروانه زیبا رسید. پروانه 
زیبا تا کفشدوزک کوچولو را دید گفت: اوه، چه شال و کالهی کرده! هزارپا گفت: 

خب کفشدوزک خیلی کوچولوئه، برای همین هم زودتر از ماها سرما می خوره. 
کفشدوزک کوچولو گفت: من بزرگ شدم، ولی مامانم می گه هوا سرده و اگه لباس 

گرم نپوشیم سرما می خوریم. خاله عنکبوت از راه رسید و گفت: آفرین کوچولو و به 
هزارپا گفت: تو هم مثل این کوچولو باید شال و کاله بپوشی، امروز هوا خیلی سرده. 

هزارپا سوار تاب بلندی که خاله عنکبوت بافته بود شد و گفت: ولی با شال و کاله 
نمی شه راحت بازی کرد. پروانه زیبا هم گفت: وای من که اصالً حاضر نیستم کاله 

سرم کنم، شاخکای قشنگم می رن زیر کاله، من بدون کاله خیلی قشنگ ترم.
خاله عنکبوت گفت: من رو باش که برای شما دوتا، شال و کاله می بافم.

کفشدوزک کوچولو خودش را توی قطره شبنم نگاه کرد و دید که او با کاله 
هم خیلی قشنگ است، ولی با خودش گفت: شاید کاله من روهم زشت 
می کنه و کالهش را درآورد و بعدهم با خودش گفت: من دیگه بزرگ 

شدم و شالش را انداخت کنار و با پروانه و هزارپا، سه تایی سوار 
تاب شدند و تاب بازی کردند. وقتی کفشدوزک کوچولو به خانه 

رسید، خیلی خسته و بی حال بود و بالفاصله خوابش برد 
و وقتی از خواب بیدار شد، حالش بدتر شده بود. 

سرش درد می کرد و سرفه می کرد وحسابی 
سرما خورده بود.

باباکفشدوزک گفت: 
تو سرما خورده ای و باید توی 
رختخوابت بمانی و استراحت کنی. 

مامان کفشدوزک هم گفت: عجیبه، با این که 
لباس مناسب پوشیده بودی، بازهم سرما خوردی. 

کفشدوزک کوچولو حرف بابا را جدی نگرفت، ولی 
وقتی از جایش بلند شد سرش گیج رفت و فهمید هیچ 

چاره ای جز استراحت ندارد و دراز کشید و غصه خورد و با 
خودش فکر کرد حتماً هزارپا و پروانه زیبا درحال تاب بازی 

هستند. کفشدوزک کوچولو غصه می خورد که خاله عنکبوت 
با یک کاسه سوپ وارد خانه آن ها شد و مامان کفشدوزک و 

باباکفشدوزک خیلی تعجب کردند و از خاله عنکبوت پرسیدند 
از کجا می دانسته که کفشدوزک کوچولو مریض شده است؟ 
خاله عنکبوت گفت: خب معلومه، چون هزارپا و پروانه زیبا 

هم مریض شدند. چون هرسه تاشون دیروز بدون شال و کاله 
بازی می کردند. مامان کفشدوزک و باباکفشدوزک با تعجب 
به کفشدوزک کوچولو نگاه کردند و کفشدوزک کوچولو با 
شرمندگی گفت: پس اون ها هم با این که بزرگ تر از من 

هستند، مریض شدند. 
مامان  کفشدوزک گفت: بزرگ و کوچک فرقی نداره 
و همه توی هوای سرد باید لباس مناسب بپوشند. 

کفشدوزک کوچولو گفت: معذرت می خوام. این 
آخرین باری بود که توی هوای سرد بدون 

شال و کاله بیرون از خونه رفتم.

کوچولوی 

سرماخورده
بریم سراغ یک داستان جذاب
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آخ جون داستان4

تصویرساز:عارفهحقگشایی
نویسنده:عظیمهحقگشایی

کوچولوی پردردسر
ماجراهای 

 لکه  پوک  و لکه  کوک

یک میالناز منقاردراز هم لب پنجره 
نشست و با صدای گرفته گفت: به من نگاه کن، این 

هم کار توئه! کله پوک با ترس به میالناز منقاردراز نگاه کرد و دید 

که یک آدامس به منقار میالناز منقاردراز چسبیده و وقتی میالناز حرف 

می زند و منقارش را باز می کند، آدامسی که به منقارش چسبیده، کش می آید و 

نمی گذارد منقارش کامالً باز شود، برای همین هم صدایش درست شنیده نمی شود. 

کله پوک گیج بود و حسابی ترسیده بود. او پشیمان بود و گریه اش گرفته بود و فقط 

می گفت: لطفاً منو ببخشید. همین موقع در باز شد و کوکی با موهای تراشیده وارد اتاق 

خواب کله پوک شد و فریاد زد: ببین این هم کار توئه! کله پوک با چشم های گردشده 

به کوکی نگاه کرد و گفت: موهات کجاست؟ کوکی گفت: آدامس کوچولویی که تو 

توی خیابون انداختی به موهام چسبید و مجبور شدم همه موهامو بتراشم. کله پوک 

با تعجب گفت: ولی من آدامس ها رو روی زمین انداختم و باید به پاهای تو 

بچسبن! چطوری آدامس روی سرت رفته؟ کوکی جواب داد: خب 
معلومه، من افتادم روی زمین و آدامس چسبید به موهام!

کله پوک و کله کوک با هم به خرید 

رفته بودند.کله پوک شکالت های خوشمزه ای آورده 

بود. او هر شکالت را که باز می کرد، پوستش را  مچاله می کرد 

و گوشه پیاده رو می انداخت. کله کوک از دست کله پوک عصبانی بود و 

می گفت با این کار پیاده رو را کثیف می کنی، اما کله پوک می گفت که پوست 

شکالت خیلی کوچک است و اشکالی ندارد.کله کوک هم جواب می داد که اگر 

هرکس فقط یک زباله کوچک توی پیاده رو بیندازد، پیاده رو پر از زباله می شود. اما 

کله پوک می خندید و می گفت: تو هم که مثل همیشه سخت می گیری  خرید کله پوک 

و کله کوک به پایان رسید و آن ها سوار اتوبوس شدند تا به خانه هایشان برگردند. اما 

کله کوک از دست کله پوک ناراحت بود. وقتی آن ها به ایستگاه رسیدند و می خواستند 

پیاده شوند، کله پوک به سختی از صندلی اتوبوس جدا شد. او فکر می کرد که 

با چسب به صندلی اتوبوس چسبیده است. اما چسبی در 

کار نبود، بلکه آدامس بود. کله پوک روی آدامس 

نشسته بود و حاال که از جایش بلند شده بود، 
آدامس به شلوارش چسبیده بود. 1

4
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

آن شب حال کله پوک خوب 

نبود. هرکاری کرده بود، نتوانسته بود آدامس 

را کامالً از روی لباسش پاک کند. به آدامس هایی که 

کنار رودخانه و جنگل و کنار خیابان انداخته بود فکر می کرد و 

پشیمان بود. او با عذاب وجدان خوابش برد، اما با صدای وحشتناک 

یک خوگاالز وحشی از خواب پرید و با وحشت دید که یک خوگاالز 

وحشی با سه تا بچه اش توی اتاق خواب اوست. خوگاالز وحشی با 

عصبانیت گفت: ببین این کار توئه! و به بچه هایش اشاره کرد. کله پوک با 

ترس به بچه های خوگاالز وحشی نگاه کرد و دید به صورت هرکدام 

از آن ها یک آدامس چسبیده و بچه های خوگاالز که 

دستشان به صورتشان نمی رسید، مجبور 

بودند که آن آدامس ها را روی 

صورتشان تحمل کنند.

کله پوک و کله کوک از اتوبوس 

پیاده شدند، اما کله پوک خیلی ناراحت بود. او 

می خواست لباسش را تمیز کند، اما نمی توانست، آدامس کنده 

نمی شد. کله پوک هردفعه ذره ای از آدامس را می کشید و آدامس 

کش می آمد و رشته بلندی می شد و به دست کله پوک می چسبید و یک 

شبکه تار عنکبوتی از آدامس روی دست و انگشتان کله پوک درست شده 

بود. کله پوک گفت: عجب کله پوکایی پیدا می شن! آخه چرا آدامسشون رو 

روی صندلی اتوبوس می اندازند؟! کله کوک جواب داد: حتماً با خودشون می گن 

که آدامس خیلی کوچیکه و عیبی نداره! کله پوک سرجایش خشکش زد. این 

جمله را همیشه خودش می گفت و خیلی وقت ها هم آدامسش را کنار خیابان 

می انداخت. به عالوه هروقت به پیک نیک می رفتند، او زباله های 

کوچکش مثل پوست شکالت و آدامس را کنار 

رودخانه می انداخت و می گفت: اشکالی 
3نداره، این ها خیلی کوچک هستند. 2

رو نکرده بودم. یک دفعه خوگاالز وحشی کله پوک گفت: فکر اینجا 
و میالناز منقاردراز و کوکی با هم فریاد زدند که تو 

هیچ وقت به کارهایی که می کنی فکر نمی کنی. کله پوک که 
از ترس می لرزید، زیر پتویش قایم شد و با گریه فریاد زد: منو 

ببخشین! و می خواست آهسته از زیر پتویش بیرون بیاید که از روی 

تختش افتاد و فهمید که آمدن خوگاالز وحشی و بچه هایش و میالناز 

منقاردراز و کوکی را در خواب دیده است. کله پوک با خودش گفت: 

وای! این زباله های کوچولو چه دردسر های بزرگی درست 
کوچک ترین زباله را فقط توی سطل می کنن و به خودش قول داد که حتی 

زباله بیندازد. 5
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تصویرساز:راحلهکریمبخش
نویسنده:حمیدهزمانی

سنبله گل نرگس می کارد

باالخــره تابســتان تمــام شــد. یــک هفته  ای می  شــود 
کــه ســنبله بــه مدرســه مــی  رود. بــا شــروع مدرســه   
ــان  ــا او همچن ــده، ام ــر ش ــنبله کمت ــی س کار باغبان
گلدان  هــا  بــه  بیــکاری  اش  اوقــات  در  مصمــم 
ــه  اش  ــه حوصل ــو ک ــد. کرم کوچول ــیدگی می  کن رس
ســر رفتــه بــود بــه ســنبله گفــت: »ســنبله، بیــا یــک 
ــا  ــدام گل  ه ــی ک ــو می  دان ــم. ت ــزی بکاری ِ  پایی گل 
ــازه دفتــر مشــقش را گذاشــته  ــز کاشــت؟« ســنبله کــه ت را می شــود در پایی
ــگاه می  کنــم.« و  ــی  ام ن ــه، امــا االن از تــوی کتــاب باغبان ــار، گفــت: »ن ــود کن ب
ــت  ــرار نداش ــه آرام و ق ــو ک ــت. کرم کوچول ــه  اش رف ــمت کتابخان ــد به س بع
بــا عجلــه گفــت: »خــب، چــی نوشــته؟ چــی می  تونیــم بکاریــم؟ تــوی خونــه 
ــه از  ــنبله ک ــه...« س ــو دیگ ــم؟ بگ ــه بخری ــم از گلخون ــد بری ــا بای ــم ی داری
این همــه عجلــه   کرم کوچولــو خنــده  اش گرفتــه بــود، نگاهــی بــه او انداخــت: 
ــاز  ــم پی ــد بروی ــه داری؟! بای ــدر عجل ــم. چق ــو، االن می  گوی »وای کرم کوچول
گل نرگــس بخریــم. گل نرگــس را می  توانیــم در اواخــر تابســتان یــا اوایــل 
ــازش را  ــد پی ــاز دارد. بای ــس پی ــی گل نرگ ــه بدون ــه ک ــم. جالب ــز بکاری پایی
ــرای  ــز گل می  دهــد.« ســنبله ماجــرای گل نرگــس را ب ــم و آخــر پایی بکاری
مامانــش تعریــف کــرد. مامــاِن ســنبله، دوســِت خــودش را بــه ســنبله معرفــی 
ــِت گل  ــدر در کاش ــت. او آنق ــنبله اس ــاِن س ــِت مام ــو، دوس ــرد. نرگس بان ک
ــنبله  ــت. س ــده   اس ــروف ش ــو مع ــه نرگس  بان ــه ب ــارت دارد ک ــس مه نرگ
ــه  ــه گلخان ــِت آن ب ــس و کاش ــاز گل نرگ ــد پی ــرای خری ــادرش ب ــراه م هم
نرگس  بانــو رفتنــد. »به بــه! ســالم ســنبله.« صــدای نرگس بانــو بــود کــه 

ــره  ــی خی ــه گلدان  های ــو ب ــنبله و کرم کوچول ــودش آورد. س ــه خ ــنبله را ب س
شــده بودنــد کــه همــه ردیــف بــه ردیــف چیــده شــده بودنــد. ســنبله لبخندی 
زد و گفــت: »ســالم نرگس بانــو. مامانــم می  گــه شــما خیلــی تــوی کاشــِت گِل 
نرگــس مهــارت داریــد. می  شــه بــه مــن هــم یــاد بدهیــد؟ راســتی چــرا ایــن 
ــت:  ــو گف ــتید؟« نرگس بان ــا کاش ــوی آن ه ــزی ت ــد؟ چه چی ــا خالی  ان گلدان  ه
»فصــِل کاشــِت نرگــس اســت و این  هــا همــه نرگس  هــای من  انــد!« بعــد هــم 
ــه  ای  ــه کلم ــدون این ک ــر کارش و ب ــه دفت ــرد ب ــت و ب ــنبله را گرف ــت س دس
حــرف بزنــد، یــک پیــاز گل آورد و یــک گلــدان و هرچیــز دیگــری کــه برای 
ــه  ــا لبخنــد ب ــود و ب کاشــت گل الزم اســت را آورد. مامــاِن ســنبله نشســته ب
آن هــا نــگاه می  کــرد. نرگس  بانــو گفــت: »حــاال بیــا اینجــا دخترکوچولــو! ایــن 
ــس را  ــاز نرگ ــی پی ــان می  توان ــل آب ــا اوای ــت. از االن ت ــس اس ــاِز گل نرگ پی
بــکاری. خــب! حــاال خــوب گــوش کــن ببیــن چــه می  گویــم.« بعــد صدایــش 
ــک  ــِه ی ــد ت ــو، بای ــنبله بان ــه داد: »س ــوم« و ادام ــوم، اوه ــرد: »اوه ــاف ک را ص
گلــدان 12ســانتی  متری را ســنگریزه بریــزی. بعــد نیمــی از گلــدان را خــاک 
ــادورش را  ــد دورت ــذاری، بع ــاک می  گ ــطح خ ــاز گل را روی س ــزی. پی می  ری
ــش هفته  ــم ش ــد ه ــزی. بع ــی آب روی آن می  ری ــاال کم ــزی. ح ــاک می  ری خ
می  گــذاری  اش در یــک مــکان تاریــک و هروقــت خاکــش خشــک شــد، آبش 
می  دهــی. مــدام بایــد از آن خبــر بگیــری و وقتــی جوانــه زد بایــد ببــری  اش در 
یــک مــکان کامــالً نورانــی و بزرگ شــدنش را ببینــی. فهمیــدی ســنبله بانــو؟! 
بیــا ایــن پیــاز را بگیــر و در خانــه به روشــی کــه االن گفتــم بــکار. یــادت باشــد 
نرگســت کــه گل داد بیــار ببینمش. ســؤالی داری بپــرس.« ســنبله لبخندی زد 

و تشــکر کــرد و گفــت بــروم گل نرگســم را بــکارم. 

1

پاییز فصل کاشتن گل نرگس
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روی
پاهای خود بایست!

مادرها خیلی مهربان و فداکارند. این موضوع حتی 
بین حیوانات هم وجود دارد. در عکس های این هفته، 
پرنده ای را می بینیم که به جوجه هایش غذا می دهد. 

حتماً آب خیلی سرد 
  است، اما سمورها 
پوست گرمی دارند.

این پرنده با کاُکل قشنگی که دارد، 
خیلی هم جیغ جیغو به نظر می رسد.

یک موش خرما که کنار النه اش 
ایستاده تا هوا عوض کند.

سنجاب شکمو روی 
پاهایش ایستاده تا 

دور و برش را برای 
پیدا کردن غذا بهتر 

نگاه کند.

یک بز کوهی تنها در 
یک صحرای خیلی 
گرم.

جوجه ها خیلی گرسنه اند و مادرشان 
برای آن ها یک حشره شکار کرده.

خوب است نگاهی هم به 
شکوفه های بهاری داشته باشیم.

یک یوزپلنگ خطرناک. 
یوزپلنگ ها حیوانات دیگر را 

شکار می کنند.

آخ جون عکس
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جدول شماره 5

دوســت گلــم، ســالم. نوبــت جــدول ایــن هفتــه اســت. ایــن جــدول هــم 

ــد  ــوره حم ــوره، س ــن س ــت. ای ــرآن اس ــوره های ق ــی از س ــاره یک درب

اســت کــه در جــزء اول قــرآن قــرار دارد. تــو می دانــی کــه قــرآن ســی 

جــزء دارد؟ ســؤاالت را بــا دقــت بخــوان و جــواب آن هــا را پیــدا کــن. 

ــار  ــگ را کن ــز، حــروف خانه هــای آبی رن ــدا کــردن کلمــه رم ــرای پی ب
هــم بگــذار. 

ت
ؤاال

 س

1- جــواب ایــن ســؤال می شــود معنــی کلمــه نعبــد، یعنــی خدایــا 

مــا تــو را  ...........  می کنیــم.

ــده،  ــد آم ــوره حم ــه در س ــد ک ــای خداون ــی از صفت ه 2- یک

ــت. ــد .......... اس ــی خداون ــه یعن ــن کلم ــت، ای ــن اس رحم

ــم ........  ــن اس ــم دارد، ای ــر ه ــم دیگ ــک اس ــد ی ــوره حم 3- س
ــت.  اس

4- در ایــن آیــه از ســوره حمــد آمــده اســت کــه خداونــد صاحب 

روز جزاســت. کلمــه ای کــه معنــی آن صاحــب اســت در ایــن آیــه 

ــن. ــود .... یوم الدی می ش

5- این آیه را کامل کن: ایاک نعبد و ایاک ......

6- در یکــی دیگــر از آیه هــای ســوره حمــد گفتــه شــده اســت 

کــه خداونــد مــا را بــه صــراط مســتقیم هدایــت می کنــد، معنــی 

ــود ...... ــتقیم می ش ــراط مس ص

7- سوره حمد چندمین سوره قرآن است. 

8- بــه ســوره حمــد، ام الکتــاب هــم می گوینــد، ام الکتــاب یعنــی 
....... کتاب هــا.

9- ایــن کلمــه در ســوره حمــد معنــی اش ایــن اســت کــه خداونــد 

انســان ها را می بخشــد و بخشایشــگر اســت.

10- ایــن کلمــه در ایــن آیــه آمــده اســت، صــراط الذیــن ........ 

علیهــم کــه معنــی آن می شــود خداونــد بــه مــا نعمت هــای 
ــت. ــادی داده اس زی


