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با فرشته هاخدا،
دوست است ومهربان،

باغ آسمان پر است،
ازگل  دعایشان،

خانه های ابری است،
خانه فر شته ها،

توی کوچه بهشت،
هم محله خدا،

چلچراغشان شده،
چلچراغ آفتاب،

دستهایشان پراست،
از دعای مستجاب،

1
2
3

ـه 
چـ

ـو
کـ

ها 
ته 

رش
ف

دررکوع و سجده اند،
صبح و ظهروعصروشام،
کاروبارشان شده،
هم دعا و هم سالم،

من فرشته ام ولی
در زمین نه ، آسمان
کار خوب اگر کنم
می شوم شبیه شان

با نماز و روزه ام
از فرشته بهترم
نیست غصه ای اگر 
بال در نیاورم.

باالهام از
دعای سوم صحیفه سجادیه

تصویرساز:  فائزه محمدزادگان
شاعر: زهرا داوری
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نویسنده: اسماعیل فیروزی
آخ جون، خودمونی

خدای مهربانم سالم! احوال شما چطور است؟ من که خیلی خیلی خوبم. 
خدای عزیز یک سؤال! 

شما می دانستید من چقدر ثروتمندم؟

راستش خودم هم تا امروز نمی دانستم. یعنی حسابش را نکرده بودم.

ــدر هــم  ــا ماشــین نیســت؛ چــون این هــا هرق ــه ی ــا خان ــول ی ــروت، پ منظــورم از ث

کــه بــاارزش باشــند، باألخــره قیمتــی دارنــد و خریدوفــروش می شــوند، درحالی کــه 

ــه کــرد.  ثــروت مــن را اصــالً نمی شــود قیمــت گذاشــت و معامل

می خواهید فهرست دارایی هایم را برایتان بنویسم؟

مــن خــدای بزرگــی دارم کــه در تمــام لحظه هــا همــراه مــن اســت و تنهــا اوســت کــه 

مشکل گشــای مــن اســت!

من مادری دارم که دریای بی انتهای مهربانی است!

من سرزمینی دارم که برای هر درختش شهیدی به خاک افتاده است!

من دست هایی دارم که می توانم با آن ها بنویسم و کار کنم!

چشم های من، راه زندگی را برای من روشن می کنند! 

گوش های من... دهان من... زبان من... پاهای من...

واقعاً کدام یک از این ها را می شود قیمت گذاشت؟

چه کسی در دنیا به اندازه من ثروتمند است خداجان!؟

سالمخدای مهربانم

از تو ممنونم
بارخدایا چه گنجی ارزشمندتر از 

امید به تو؟
و چه سرمایه ای گرانبهاتر از مادر؟

خداوندا با کدامین کلمه شکر بگذارم 
این همه نعمتت را؟

خداوندا از تو ممنونم این بی نهایت 
مهربانی را...
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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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تصویرساز:  زهره اقطایی
نویسنده: الهام صالح

آخ جون، قصه

برگ ریزان
بریم سراغ یک داستان شیرین و خوشمزه

آسمان صاف بود، یک آسمان آبی قشنگ 
با ابرهای سفید تپلی که توی آسمان برای 

خودشان راه می رفتند. یک تکه ابر تپل 
هم داشت می دوید و با خنده داد می زد: 

»من امروز خیلی شادم.« خورشید کمی 
دور شده بود و برگ می توانست راحت تر توی آسمان نگاه 
کند. وقت هایی که خورشید درست وسط آسمان بود، برگ 

نمی توانست آسمان قشنگ را ببیند، او باید چشم هایش را کمی 
می بست تا نور خورشید آن ها را اذیت نکند. 

اما امروز از آن روزهایی بود که خورشیدخانم دوست داشت 
با ابرها بازی کند. او پشت ابرها می رفت و با موجودات زمین 
قایم باشک بازی می کرد. این برای برگ یک بازی خوب بود. 
او روی بلندترین شاخه یک درخت چنار نشسته بود که نسیم 

یواشکی از کنارش رد شد. نسیم به برگ گفت: »اومدم که تو رو 
تاب بدم.« بعد برگ را تاب داد. هروقت که نسیم از آن سمت ها 
عبور می کرد، برگ روی بلندترین شاخه چنار تاب بازی می کرد. 

او تاب بازی را خیلی دوست داشت. برگ و نسیم دوست های 
خوبی برای هم بودند. نسیم وقتی می دید برگ چقدر تاب بازی 

دوست دارد، بیشتر از آن سمت ها رد می شد تا خنده را روی 
لب های برگ ببیند. 

برگ در تمام روزهای تابستان، گرمای زیادی را تحمل کرده 
بود. خورشید در تابستان خیلی قوی شده بود، او شدید می تابید، 

برگ گاهی دانه های آب را روی پوستش حس می کرد. او 
می دانست که این دانه ها َعَرق نام دارند و وقتی هوا خیلی گرم 

باشد، روی پوستش پیدا می شوند. اما در این هفته، برگ دانه های 
عرق را زیاد روی پوستش ندیده بود. 

حتی موقع صبح کمی سردش می شد. آن وقت خودش را جمع 
می کرد و بیشتر به برگ های دیگرمی چسبید. امروز وقتی نسیم 

از کنار او رد شد، برگ گفت: »کمی سردم شده. آروم تر راه 
برو.«  نسیم می دانست که نباید از حرف برگ ناراحت شود، 

پس به برگ گفت: »خب، آروم تر رد می شم.« بعد هم غمگین به 
برگ نگاه کرد: »حتی شاید بهتر باشه کمتر بیام پیشت.«  برگ 

تعجب کرد: »آخه چرا؟« نسیم جواب داد: »خب، آخه هرروز که 
بگذره، وقتی از کنارت رد بشم، بیشتر سردت می شه.«  برگ 

بازهم تعجب کرد: »آخه چرا؟« نسیم گفت: »خب، خورشید که 
ضعیف بشه، منم قوی تر می شم.«  برگ پرسید: »خب چه اشکالی 
داره؟« نسیم خیلی باحوصله به سؤال برگ جواب داد: »می دونی؟ 

داره پاییز می شه. توی پاییز، من قوی تر می شم. حتی اسمم 
دیگه نسیم نیست.« برگ همین طورکه تاب می خورد، گفت: 
»پس اسمت چیه؟« نسیم خندید: »اون موقع من بادم. هروقتم 

که پیشت بیام، تو می لرزی.«  بعد برگ را یک هول بزرگ داد 
و رفت. چندروز بعد که نسیم آمد، برگ بیشتر لرزید. او به 
نسیم که خیلی زود داشت می رفت، گفت: »راست می گفتی، 

دیگه داره سردم می شه.«  هروقت که باد از کنارش رد می شد، 
سفت شاخه درخت را می چسبید و داد می زد: »آهای یواش تر. 

دارم می افتم.« نسیم همیشه از دورها می رفت، اما برگ هردفعه 
بیشتر می لرزید. برگ به درخت چنار نگاه می کرد و برگ های 
دیگر را می دید که آرام آرام روی زمین می افتند. یک بار نسیم 
از همان دورها داد زد: »دوست من! تو هم همین روزها از روی 

درخت می افتی.«  یک روز که برگ چشم هایش را باز کرد، 
دید که روی زمین است. او اصالً ناراحت نبود، چون می دانست 

برگ های درخت ها در فصل پاییز می ریزند.    

امروز از 
آن روزهایی بود 
که خورشیدخانم 
دوست داشت با 
ابرها بازی کند. او 

پشت ابرها می رفت 
و با موجودات زمین 

قایم باشک بازی 
می کرد
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آخ جون داستان4

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

کله پوک پاکیزه 
ماجراهای   لکه  پوک  و لکه  کوک

کله کوک و کوکی و پوکی دور 

هم نشسته بودند و با هم صحبت می کردند. کوکی 

گفت: اولین باری که کله پوک را این شکلی دیدم فکر کردم 

که خوگاالزهای وحشی دنبالش کرده اند و یا میالناز های منقاردراز با 

منقارهای درازشان به او صدمه زده اند. من با خودم فکر کردم که حتمًا 

یک خوگاالز وحشی دنبال کله پوک کرده و کله پوک با سرعت فرار کرده، 

اما خوگاالز وحشی به او نزدیک شده و پیراهن او را گاز گرفته و کله پوک هم 

توانسته از دست خوگاالز وحشی فرار کند، اما چون خیلی با سرعت دویده، بوی 

عرق گرفته و لباسش که توی دهان خوگاالز وحشی رفته، چروک و کثیف 

شده و موهایش هم به هم ریخته و نامرتب شده است. یا یک میالناز 

منقاردراز با منقار درازش به او حمله کرده و با 

منقارش به لباس ها و موهای او نوک زده و 
او را نامرتب و کثیف کرده است. 1

2

فردای آن روز پوکی به کله پوک زنگ 
زد و گفت که می خواهد به سلمانی برود و سلمانی او خیلی 

خوب موها را کوتاه می کند و از کله پوک خواست تا با هم به سلمانی 

بروند. او به کله پوک گفت که فکر می کنم موهای تو هم بلند شده و اگر 

دوست داشته باشی با هم به سلمانی برویم. کله پوک تنبلی  اش می آمد، اما بعد از کمی 

اصرار پوکی، قبول کرد که  با او به سلمانی برود و موهای کله پوک مرتب شد. کوکی هم 

توی مدرسه جوری که دیگران متوجه نشوند، از کله پوک پرسید: تو هرروز ورزش می کنی؟ و 

کله پوک جواب داد: نه! و پوکی ادامه داد: پس حتماً هرروز می دوی؟ کله پوک با تعجب پرسید: 

چرا فکر می کنی من هرروز ورزش می کنم یا می دوم؟ کوکی گفت: چون من هم چندوقت پیش 

هرروز می دویدم و خیلی عرق می کردم و همه لباس هایم بو می داد. بعد فهمیدم باید هرروز بعد از 

دویدن دوش بگیرم و دیگر لباس هایم بوی بدی نمی داد. کله پوک چیزی نگفت، اما فهمید که 

لباس هایش بوی عرق می دهد، چون دیر به دیر به حمام می رود. آن روز کله پوک به حمام رفت 

و تمیز شد. کله کوک هم روز بعد با اتو به خانه کله پوک رفت. کله پوک از دیدن اتو خیلی 

تعجب کرد. کله کوک گفت: تو همیشه خیلی مرتب و اتوکشیده بودی. اما چندروز 

است که لباس هایت مثل قبل اتوکشیده نیست و من فکر کردم حتماً اتویت 

خوشگلم  اتو نداشته باشد.خراب شده و برایت اتو آوردم. حیف است که لباس های دوست 

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

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

پوکی خنده اش گرفت و گفت: 
چه فکرهای با مزه ای! من هم دفعه اول که 

کله پوک را این شکلی دیدم، با خودم گفتم شاید 

صاعقه به او زده، یا برق او را گرفته که موهایش این قدر 

به هم ریخته و نامرتب است. من نمی دانم چرا کله پوک 

به سلمانی نمی رود و موهایش را مرتب نمی کند! یک بار هم 

کنار من نشسته بود و آن قدر لباس هایش بوی بد می داد 

که فکر کردم توی سطل زباله افتاده! من نمی دانم 
خودش را تمیز نمی شوید؟!چرا کله پوک به حمام نمی رود و 

کله کوک آهی کشید و گفت: ما 
دوستان کله پوک هستیم و باید زودتر به او ایرادش را 

می گفتیم. ما باید برای او کاری می کردیم. چندوقت است که کله پوک 

به نظافت خودش اهمیت نمی دهد و با لباس چروک و کفش واکس نزده به 

مدرسه می آید. خیلی ها دیگر دوست ندارند کنار او بنشینند، یا او را به مهمانی هایشان 

دعوت کنند. من برای کله پوک  خیلی ناراحت هستم. کوکی گفت: اما اگر به کله پوک 

بگوییم که خیلی نامرتب شده و همیشه لباس هایش بوی عرق می دهد، شاید خیلی ناراحت شود 

و با ما قهر کند. کله کوک گفت: اما ما نمی خواهیم کله پوک را ناراحت کنیم. ما می خواهیم به او 

کمک کنیم. برای همین هم باید طوری ایرادهایش را به او بگوییم تا ناراحت نشود. پوکی گفت: ما 

باید خودمان را جای کله پوک بگذاریم و ببینیم چه وقت هایی از این که ایراد های ما را به ما گفته اند 

ناراحت شده ایم.کوکی گفت: من دوست ندارم چندتا از دوستانم با هم ایراد من را بگویند. وقتی 

می بینم همه از من ایراد می گیرند، دلم می شکند. پوکی گفت: من هم وقتی می بینم دیگران فقط 

ایرادهای من را می بینند و خوبی   های من را فراموش می کنند، دلم می شکند. کله کوک گفت: 

کاش می شد ایرادهای دیگران را غیرمستقیم به آن ها بگوییم تا 

ناراحت نشوند. کله کوک و کوکی وپوکی خیلی فکر کردند 
تا راه هایی پیدا کنند که به کله پوک کمک کنند و 
شود.ایراد او را برطرف کنند، بدون این که او ناراحت 

بود که دوستانش خیلی سعی می کنند تا او ناراحت نشود. او از کمک کنند تا دوباره مرتب و تمیز شود. کله پوک فهمیده شده و دوستانش سعی می کنند غیرمستقیم به او بود. کله پوک فهمیده بود که خیلی نامرتب هفته بعد کله پوک تمیز و مرتب 
تنبلی و بی تفاوتی اش درباره نظافت و لباس هایش خیلی پشیمان 
بود. او به خودش قول داده بود که همیشه تمیز و مرتب باشد و 
که همه تمیزی و مرتبی را دوست از قبل با او دوست هستند. او فهمیده بود می دید که دیگران بیشتر از قبل به او توجه می کنند و بیشتر 

دارند.

3
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آخ جون، باغبانی

زیر چتر مامانش و خوشحال و خندان سوار تاکسی شدند.ساعت ده است. سنبله کرم کوچولو را گذاشت توی جیبش. پرید بپرسم« و از اتاق بیرون می  رود.بگویم.« سنبله لبخندی می  زند و می  گوید: »باید بروم از مامان من هم اطالعاتی درباره لوبیاها دارم که می خواهم به تو و سوسن شده، خمیازه ای می  کشد و به سنبله می  گوید: »چه ساعتی می رویم؟ کنند و به همدیگر بگویند. کرم کوچولو که تازه از خواب بیدار بگوید. آن ها با هم قرار گذاشتند که درمورد لوبیا اطالعات جمع با خودش مرور می  کند که درمورد لوبیا به سوسن چه چیزهایی را نمی  رود. سنبله از پشت پنجره اتاقش بیرون را نگاه می  کند و دارد امروز از صبح باران می  بارد. پنجشنبه است و سنبله مدرسه سوسن و یک دل سیر درمورد لوبیاهای گل باقالی صحبت کنند. رفته بود. اما حاال قضیه  اش فرق می  کند. قرار است بروند خانه خاله فرستاده بود. سنبله لوبیاخانم را دیده بود و قربان صدقه  اش گرفته بود. او عکس  ها را ازطریق تلگرام مامانش برای گوشی گرفته بود. سوسن چندباری با گوشی مامانش از لوبیا عکس با سوسن تلفنی صحبت کرده بود و از گلدان لوبیای سوسن خبر چندروز پیش خاله سنبله آن ها را برای ناهار دعوت کرد. سنبله 

تا رسیدند خانه سوسن، نیم ساعتی طول کشید. خاله چایش را دم 

کرده بود و میوه  ها را با کمک سوسن توی ظرف چیده بود. منتظر 

مهمان  هایش بود. دیرین دیرین! صدای زنگ در آمد. مهمان ها 
رسیدند. 

سوسن بعد از احوال پرسی دست سنبله را گرفت و دوان دوان 

به سمت اتاقش برد. سنبله تا چشمش به لوبیاها افتاد، با صدای 

بلند گفت: »وااای، خدای من! لوبیاسبزهاشو نگا کن! چقدر بزرگ 

شدن! سوسن می توانی این ها را بدهی خاله، پلولوبیا درست کنه.« 

کرم کوچولو سرش را از توی جیب سنبله درآورد و به سوسن 

سالم کرد. به لوبیاخانِم گل باقالی نگاهی انداخت و گفت: »خب 

لوبیاخانم، دیگر وقت برداشت محصول است.« بعد هم به سوسن 

گفت: »می  دانستی اگر لوبیا را کنار درخت یا یک گیاه دیگر 

بکاری، دور آن می  پیچد و باال می  رود؟« سوسن گفت: »چه جالب! 

حاال تو بگو ببینم! می  دانستی رنگ گل لوبیا، زرد کم رنگ یا 

بنفشه؟!« کرم کوچولو گفت: »نه نمی  دانستم.« سنبله گفت: »تازه 

این لوبیاسبزها وقتی پوست شان سفت بشه، می  شوند همان 

لوبیاقرمز یا سفید خودمان! ما این دفعه که آمدیم خانه  تان، برایمان 

قرمه سبزی درست کن با لوبیاهایت.« و سه تایی زدند زیر خنده!

این لوبیاهای گل باقالی!
سوسن و سنبله لوبیا می  چینند

تصویرساز:  راحله کریم بخش
نویسنده: حمیده زمانی
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قوها و قلب سیاه
خرس های قطبی در قطب زندگی می کنند. قطب، 
برف و یخ دارد، اما بعضی از این حیوانات در 
باغ وحش هستند. بین عکس های این هفته یک 
خرس هست که در باغ وحش زندگی می کند. او 
برای خنک شدن، توی آب پریده. 

قوهای سیاه با سرهایشان 
یک قلب ساخته اند. 

آقای خرس، توی آب حسابی 
خنک شده. او خوشحال است.

خانم پَنگوئَن از 
جوجه اش مراقبت 
می کند.

یک قورباغه درختی. 
قورباغه های درختی 
سبزند، اما این یکی 

بنفش است.

 این پرنده، سرش 
را بین بال هایش 
گذاشته تا راحت تر 
بخوابد.

پرنده ها خیلی زیادند. یاد گرفتن 
 اسم همه آن ها سخت است، اما 
آن ها قشنگ ترین رنگ ها را دارند.

 این گربه وحشی برای این که 
نیفتد، با دست هایش درخت را 

گرفته.

یک بچه آهوی خال خالی که 
نازنازی هم هست.

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

آخ جون، سرگرمی

تصویرساز:  فاطمه آقایی
نویسنده: منصوره گلی

جدول شماره 9

ــا  ــالم! اینج ــم، س ــدوزکی خوب ــت کفش دوس

بازهــم یــک جــدول هســت کــه تــو می توانــی 

آن را حــل کنــی. ایــن جــدول درمــورد ســوره 

حضــرت ابراهیــم و داســتان آن اســت. جواب 

ــم  ــدول را ه ــز ج ــن و رم ــدا ک ــؤال ها را پی س
بــرای مــا بفرســت.  

ت
ؤاال

 س

ــرآن  ــن ســوره ق ــم چندمی ــن ســوره ابراهی ــگاه کــن و ببی ــرآن را ن 1- فهرســت ســوره های ق
اســت؟

2- نام سرزمینی که حضرت ابراهیم آنجا به دنیا آمد و بزرگ شد؟

ــی را  ــد و چیزهای ــردم ........ بودن ــه م ــرد، هم ــم زندگــی می ک ــه حضــرت ابراهی 3- در زمانی ک

ــاختند. ــنگ می س ــوب و س ــان از چ ــه خودش ــتیدند ک می پرس

4- اسم پسر حضرت ابراهیم، که او را خیلی دوست داشت.

5- تعداد آیه های سوره ابراهیم چندتاست؟

6- جــواب ایــن ســؤال می شــود شــماره جــزء قــرآن کــه ســوره ابراهیــم در ایــن جــزء قــرار 
دارد.

7- اســم پادشــاه ســرزمینی کــه حضــرت ابراهیــم آنجــا زندگــی می کــرد و فکــر می کــرد کــه 
ــد خــدا باشــد. می توان

8- در آن زمان هــا، یــک روز کــه همــه مــردم بــرای جشــن بیــرون از شــهر رفتــه بودنــد، حضرت 

ابراهیــم همــه بت هــا را بــا ..... شکســت.

ــرت  ــته، حض ــا را شکس ــی بت ه ــد چه کس ــؤال کردن ــم س ــرت ابراهی ــردم از حض ــی م 9- وقت

ــید؟ ــؤال را از ........... نمی پرس ــن س ــرا ای ــد چ ــا گفتن ــه آن ه ــم ب ابراهی

10- بعــد از این کــه نمــرود فهمیــد حضــرت ابراهیــم بت هــا را شکســته، دســتور داد او را داخــل 
بیندازند.  ......

11- حضرت ابراهیم با کمک پسرش اسماعیل در مکه ..... را ساخت.

12- یــک روز خــدا بــه حضــرت ابراهیــم گفــت بایــد چیــزی را کــه خیلــی دوســت دارد، در راه 

خــدا فــدا کنــد. حضــرت ابراهیــم هــم گفــت عزیزتریــن چیزی کــه او دارد، پســرش اســماعیل 

اســت، امــا خــدا خواســت کــه به جــای اســماعیل یــک ...... قربانــی شــود. 


