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تو از دل آدم خبر داری
از حرف های توی دل هامان
رازی نمی ماند در این دنیا
از چشم های تیز تو، پنهان

این مهربانی های تو انگار
مانند گنجی توی این دنیاست

وقتی تو هستی زندگی خوب است
هرجا تو باشی روشن و زیباست

یک وقت هایی قد یک کوهی
یک وقت هایی قد یک شبدر

گاهی شبیه اخم بابایی
گاهی شبیه خنده مادر
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خیلی بزرگ است این جهان، اما
پیش تو خیلی ریز و کوچولوست
هر آدمی خوشبخت و خوشحال است
وقتی کمک های خدا با اوست

تو دوست هر آدمی باشی
آزاری از مردم نمی بیند
حتی اگر تنهای تنها شد
از باغ غصه، گل نمی چیند
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نویسنده: اسماعیل فیروزی
آخ جون، خودمونی

ــا  ــت؟  اینج ــب اس ــز مرت ــا؟ همه چی ــر آن بااله ــت؟ چه خب ــور اس ــما چط ــال ش ح

ــال  ــم ح ــت وه ــوب اس ــودم خ ــال خ ــم ح ــت، ه ــب اس ــز مرت ــاً همه چی ــم تقریب ه

ــی دارم و  ــه گرم ــزی، خان ــرمای پایی ــت دارم و در س ــه ام را دوس ــم. مدرس نمره های

این هــا همــه هدیه هــای بــاارزش شــما بــه زندگــی ماســت.  خــدای عزیــز واقعــاً مــن 

چطــوری می توانــم از شــما به خاطــر چیزهایــی تشــکر کنــم کــه دیگــران ندارنــد؟

ــنیده ای!؟  ــه ش ــرش را ک ــران، خب ــه زده ای ــتاهای زلزل ــهرها و روس ــن ش ــاً همی مث

ــه  ــه مدرســه ای و ن ــد، ن ــه ای دارن ــه خان مــادرم می گویــد خیلــی از بچه هــای آنجــا ن

ــرمی کنند؟ ــور س ــب ها را چط ــا و ش ــا این روزه ــاً آن ه ــی!  واقع ــای گرم ــی ج حت

کاش بــزرگ بــودم و می توانســتم کمک شــان کنــم. شــاید این طــوری می توانســتم 

شــکر نعمت هایــی را کــه بــه مــن داده ای به جــا بیــاورم. کاش...

ولــی صبــر کنیــد، شــاید بتوانــم بــا کمــی از پــول توجیبی هایــی کــه کنــار گذاشــته ام، 

پتــوی گــرم یــا لبــاس گرمــی بــرای آن هــا تهیــه کنــم. بلــه، راهــش همیــن اســت. 

یافتــم! شــما بــه مــن کمــک می کنیــد و مــن هــم درعوضــش بــه بنده هــای دیگــرت 

ــی! ــه ایــن می گوینــد: یــک رابطــه عال کمــک می کنــم. ب

سامخدای عزیزم

از تو ممنونم
بار الها از تو ممنونم که مرا مهمان 

بهترین هایت کردی و بر سر سفره 
مهربانی ات نشاندی.

بار الها از تو ممنونم که به من 
آموختی بهترین راه شکر گزاری 

بخشیدنی هایت، بخشیدن به 
دیگران است .

خداوندا از تو ممنونم که دست های 
مرا به سرچشمه ی خوبی ها وصل 
کردی و آن ها را برای بخشش به 

دیگران لبریز کردی.
بار خدایا از تو ممنونم ... .
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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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آخ جون، کتاب

خوش خبر
بریم سراغ یک داستان شیرین و خوشمزه

گل آن روز هم مثل هر صبح، خیلی زود از 
خواب بیدار شد. او خواب سبکی داشت و 

همین  که آسمان روشن می شد، نور آسمان 
از خواب بلندش می کرد. گل مثل هرروز 
برگ هایش را با شبنم هایی که روی آن ها 

بود شست، بعد شروع کرد به نگاه کردن به دور و اطراف. کمی 
که گذشت، زنبور وزوزی از کنار او رد شد. گل گفت: »سام.« 

زنبور هم همین طورکه دور می شد، داد زد: »سام.«
گل ناراحت نشد. او می دانست که زنبور خیلی کار دارد و باید 

زود برود. با رفتن زنبور، گل دوباره تنها شد. او با خودش گفت: 
»بازهم یه روز دیگه اومد. نه کاری دارم که سرگرم بشم، نه 

دوستی که باهاش حرف بزنم.«
زنبور وزوزی و گل با هم دوست بودند. زنبور وزوزی همیشه 
عجله داشت، همیشه کار داشت، اما گل هیچ وقت کار نداشت. 

او به آسمان نگاه کرد که کم کم روشن تر می شد، بعد رو به 
خورشید گفت: »سام!«

خورشید خیلی دور بود و صدای گل را نشنید. گل همین طور 
نگاه کرد و نگاه کرد تا خورشید به وسط آسمان رسید. آسمان 
کمرنگ تر شده بود. گل می خواست کمی بخوابد، اما خورشید 
خیلی نور داشت. گل فقط چشم هایش را بست و در دل آرزو 

کرد کاش این همه تنها نباشد. 
وقتی خورشید از آسمان رفت و ماه جای آن را گرفت، درست 

وقتی ستاره ها شروع کردند به حرف زدن با ماه، گل یک روز 
دیگر را پشت سر گذاشته بود. او کمی به آسمان شب نگاه کرد، 
بعد شروع کرد به شمردن ستاره ها: »یکی، دوتا، سه تا، چهارتا...« 

گل تا بیست شمرد، اما قبل از این که »ت« بیست را بگوید، 

چشم هایش بسته شد.
فردا صبح وقتی گل از خواب بیدار شد، خورشید توی آسمان 

بود. زنبور وزوزی کنار گل پرواز می کرد. زنبور وزوزی گفت: 
»سام.« گل جواب داد: »سام.« زنبور وزوزی هنوز همان جا بود. 

گل تعجب کرد: »تو چرا نمی روی؟« زنبور جواب داد: »تو چرا 
دیر بیدار شدی؟« 

گل خمیازه ای کشید: »نمی دانم چرا این قدر خسته ام!« زنبور 
وزوزی گفت: »حتما همه شب با ُگلَک ها حرف می زدی.«

گل به اطرافش نگاه کرد و یک دفعه گل های زیادی را نزدیک 
خودش دید. آن ها سفت به او چسبیده بودند. گل خیلی 

خوشحال شد، او به آرزویش رسیده بود. ولی انگار زنبور خیال 
رفتن نداشت. گل به وزوزی نگاه کرد و گفت: »تو امروز کار 

نداری؟«  وزوزی یک دفعه یادش آمد که دیر کرده: »وای دیرم 
شد! من باید زود برگردم!« و پروازکنان رفت. 

همین که وزوزی رفت، گل به ُگلَک ها نگاه کرد. ُگلَک ها هم به 
او نگاه می کردند. گل یاد خوابی افتاد که دیده بود. بعد خوابش 

را برای ُگلَک ها تعریف کرد: »دیشب خواب دیدم خدا برایم 
دوست های زیادی فرستاد، من هم به خدا قول دادم تا بقیه را 

خوشحال کنم.«
یکی از ُگلَک ها که تازه از خواب بیدار شده بود، گفت: »من هم 
دوست دارم بقیه را خوشحال کنم.« بقیه ُگلَک ها هم داد زدند: 

»ما هم دوست داریم بقیه را خوشحال کنیم.« 
گل که فهمیده بود اسمش قاصدک است، می دانست چطور 

باید بقیه را خوشحال کند. او توی گوش هر ُگلَک چیزی گفت، 
بعد نسیم را صدا زد. نسیم که آمد، هرکدام از ُگلَک ها با نسیم 

به سمتی رفتند تا با خبرهای خوب، بقیه را خوشحال کنند.

گل آن روز هم مثل 
هر صبح، خیلی زود 
از خواب بیدار شد. 

او خواب سبکی 
داشت و همین  که 

آسمان روشن 
می شد، نور آسمان 
از خواب بلندش 

می کرد
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آخ جون داستان4

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

یک اتفاق بامزه
ماجراهای   لکه  پوک  و لکه  کوک

تولد پوکی بود و همه شاد و 
خندان دور پوکی ایستاده بودند و منتظر 

بودند که پوکی شمع ها را فوت کند. کله پوک هم از 
شادی باال و پایین می پرید. کله پوک یک قدم به طرف پوکی 
برداشت تا فوت کردن شمع ها را بهتر ببیند، اما تعادلش به هم 

خورد و افتاد روی پوکی و پوکی با سر رفت توی کیک. همه 
ساکت شدند و هیچ کس چیزی را که دیده بود، باور نمی کرد. 

پوکی سرش را از توی کیک بیرون آورد. کیک تولد خراب 
شده بود و سروصورت پوکی پر از خامه 

بود و حتی کمی از لباسش هم 
خامه ای شده بود.

1

اما آن طوری که کله پوک فکر می کرد 
نبود. وقتی کله پوک از تولد پوکی رفت، کله کوک خیلی 

ناراحت شد. او هم برای پوکی ناراحت بود و هم برای کله پوک. 

کله کوک به پوکی نگاه کرد و زد زیر خنده. کله کوک گفت: پوکی، خیلی 

بامزه شدی! من که تابه حال تولد به این بامزه ای ندیده بودم. برو و خودت رو توی 

آینه ببین. پوکی وقتی خودش را توی آینه دید، خنده اش گرفت و تکه ای از کیکش را 

توی صورت کله کوک پرت کرد و گفت: تو هم بامزه شو. کوکی هم خنده اش گرفت و 

کله کوک هم تکه ای کیک توی صورت کوکی زد و همه کیکی شدند و چندتا عکس کیکی 

با هم گرفتند. عکس هایی با کیک تولد خراب شده! کله کوک و پوکی و کوکی خیلی با هم 

خندیدند. البته نصف کیک سالم بود و همه کیک خوردند و پوکی هم سر و صورتش را شست 

و لباسش را عوض کرد. پوکی دید که تولدش خراب نشده و خودش را زیادی ناراحت کرده 

است. کله کوک گفت: بعضی وقت ها اتفاق هایی می افتد که تقصیر هیچ کس نیست و بهتر 

است به جای این که غصه بخوریم، به این اتفاق ها بخندیم و نگذاریم دوستی های ما 

خراب شوند. پوکی گفت: کاش کله پوک نرفته بود. من حرف های بدی به 
کله پوک زدم، ولی طفلکی کله پوک تقصیری نداشت.
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

پوکی بغض کرده بود و کله پوک 
حسابی ترسیده بود. پوکی با عصبانیت فریاد 

زد: کله پوک! تو کیک تولدم رو خراب کردی! همیشه 

همه چیز رو خراب می کنی! کوکی گفت: پوکی راست می گه، 

چرا هیچ وقت دقت نمی کنی؟ کله پوک بیچاره خیلی ناراحت بود. 

خیلی خجالت می کشید و بغض کرده بود و لب هایش می لرزید. 

برای همین هم دوید و از جشن تولد بیرون رفت. او توی پیاده رو 

می دوید و گریه می کرد. کله پوک فکر می کرد بیچاره ترین کله پوک 

توی دنیاست. او نمی خواست تولد پوکی را خراب کند. او 

نامهربان هستند.فکر می کرد همه دوستانش بی انصاف و 

کله پوک گریه کرد و رفت 
تا به کنار جنگل رسید. کله پوک همان جا 

نشست و هق هق گریه کرد. صدای گریه کله پوک 
توی جنگل پیچید و به گوش خوگاالزهای وحشی 

و میالنازهای منقاردراز رسید. آن ها هم بغض کردند و 

گریه شان گرفت. میالنازهای منقاردراز و خوگاالزهای وحشی 

هم به حال کله پوک گریه می کردند. کله پوک تا شب کنار 

جنگل ماند و گریه کرد و غصه خورد. او خیلی 
خراب کرده است.ناراحت بود که تولد پوکی را  2

کرده بود و ناراحت بود. او با صدای لرزان گفت: من نمی خواستم کوکی به دیدن کله پوک رفتند. کله پوک بازهم بغض فردای آن روز کله کوک و پوکی و 
تولد پوکی خراب بشه. پوکی گفت: ما همگی می دونیم که تو تقصیری 

نداشتی. من حرف های بدی به تو زدم و از تو معذرت می خوام. کوکی هم 
از کله پوک عذرخواهی کرد. اما کله پوک بازهم ناراحت بود. او فکر می کرد که 

موجود دست وپا چلفتی ای است. کله کوک برای بچه ها از اشتباهات خودش گفت. 
او گفت که می خواسته به خاله اش در کارها کمک کند و لباس ها را اتو کند، اما درجه 

اتو زیاد بوده و یکی از بهترین لباس های خاله اش را سوزانده! کوکی هم تعریف کرد که 
یک بار توی مهمانی دستش به لیوان نوشابه خورده و نوشابه توی دیس غذا ریخته. پوکی 
گفت: برای همه ما از این اتفاق های بد افتاده است و خیلی ناراحت شده ایم و خجالت 

کشیده ایم. اما همه ما باید خودمان و دیگران را ببخشیم و خیلی سخت 
و ما دوستان خوبی هستیم.این اتفاق ها خندید. مهم ترین چیز، دوستی است نگیریم. کله کوک گفت: خیلی وقت ها هم می توان به 
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آخ جون، باغبانی

گرفت و هم شرمنده شد. با کمی خجالت گفت: »ببخشید پریدند: »سام بچه ها!« نرگس  بانو از پریدن بچه  ها هم خنده  اش آورده بودند نگاه می کردند که یکهو با صدای نرگس  بانو از جا داشتند به لوله  ها و نرگس  های جوان که تازه سر از خاک بیرون کنار هر گلدان بود که از آن آب توی گلدان می  چکید. همان طور می آید. به سمت نرگس  ها رفتند. لوله  های باریکی شبیه سیم برق سنبله و کرم  کوچولو کنجکاو شدند ببینند صدای آب از کجا »به نظرت نرگس بانو کجاست؟« صدای چیک چیک آب می  آمد. »سام، هیچ کس نیست؟« بعد رو به کرم کوچولو کرد و گفت: در گلخانه پیچید، اما هیچ کس جوابی نداد. سنبله دوباره گفت: »سام، ما آمدیم. نرگس بانو کجایید؟« صدای سنبله و کرم کوچولو یک گلدان سفالی خوشگل که از مادربزرگش گرفته بود. باالخره فرصت پیدا کرد پیاز گل نرگسش را بکارد، آن هم در سر از خاک بیرون آورده اند، به او نشان دهد. سنبله هفته پیش دعوت است. قرار است نرگس بانو، نرگس های جوان را که تازه امروز یک روز خیلی خوب است. سنبله امروز به گلخانه نرگس  بانو بدهد و گاهی او را به گلخانه  اش دعوت کند. خوشش آمده و حاال تصمیم گرفته اطاعات بیشتری به سنبله باغبانی را دوست دارد. او از تاش سنبله برای یادگرفتن باغبانی می  کند. او از مامان سنبله شنیده بود که سنبله خیلی کاشتن گل و نرگس بانو از وقتی با سنبله آشنا شده، مدام به او و گل هایش فکر 

ترساندم تان. به چی نگاه می  کنید؟« سنبله و کرم کوچولو خندیدند 

و گفتند: »اشکالی نداره، صدای چیک چیک آب می  آمد، آمدیم 

ببینیم از کجاست؟ این لوله  های باریک چی هستن؟« نرگس بانو 

که کنجکاوی بچه  ها را دید، خوشش آمد و گفت: »این  ها لوله  های 

آب هستند، به این روش آبیاری قطره  ای می  گویند.« بعد به سمت 

چندتا نرگس که غنچه داده بودند رفت و رو به سنبله کرد: 

»راستی، نرگس  هایم را دیدی؟ همراهم بیا می  خواهم چیزی 

به تو نشان دهم.« و حرکت کرد به سمت میز کارش. سنبله و 

کرم کوچولو همان طورکه به گل ها نگاه می  کردند، پشت سر 

نرگس بانو رفتند. نرگس بانو یکهویی از پشتش یک جعبه کادو 

بیرون آورد و گفت: »این برای توست، به خاطر عاقه ای که به 

گل ها داری. بازش کن ببین.« سنبله که از خوشحالی داشت بال 

درمی  آورد، سریع سر جعبه را برداشت. توی جعبه دوتا پیاز گل 

بود. سنبله با تعجب گفت: »این  ها پیاز گل نرگس اند؟« نرگس بانو 

گفت: »نه سنبله بانو، این  ها پیاز گل هایی است که می توانی 

هفته  های آخر پاییز بکاری. گل الله و گل سنبل از گل هایی است 

که در پاییز کاشته می  شوند، اما بهار گل   می  دهند. عید نوروز با 

این گل  ها هرسال رنگی رنگی می  شود.« سنبله از شدت خوشحالی 

خودش را توی بغل نرگس  بانو انداخت و او را یک بوِس آبدار 

کرد و گفت: »آخ جوونم، پس برای آخر پاییز بیکار نیستم. 

گل هایی هست که بکارم.« نرگس بانو سنبله را بوسید و گفت: 

»هروقت خواستی این ها را بکاری، بیا تا برایت بگویم باید چه کار 
کنی.« له
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تصویرساز:  راحله کریم بخش
نویسنده: حمیده زمانی
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سه جوجه جغد
دوست داری به دنیای حیوانات برویم؟ پس 
بدو که رفتیم! فکر کنم تو سنجاب خوشحال 
را دوست داشته باشی، شاید هم از میمون و 
بچه میمون خوشت بیاید، یا از شیر خوردن 
بچه آهو.  

سه جوجه جغد 
بازیگوش.

این آهو چقدر بازیگوش است. 
مثل این که خیلی دوست دارد 
بپَربپَر کند.

آخی! این بچه آهو 
شیر می خورد.

مامان میمون کم کم 
به خواب می رود، 

اما بچه میمون هنوز 
نخوابیده. 

این پرنده ها درست مثل 
بال های رنگی شان شاد هستند. 
آن ها دوتایی آواز می خوانند.

یک سنجاِب
خیلی خوشحال.

این حیوان هم
یک روباه سفید است.

این یک برگ نیست، یک حشره شبیه 
برگ است. حتماً شکار کردن این حشره 

برای پرنده ها خیلی سخت می شود.

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 10

ســام بــه دوســت کفشــدوزکی! کفشــدوزک 

امــروز بازهــم برایــت یــک جــدول دارد. 

ســؤاالت ایــن جــدول دربــاره ســوره یوســف 

ــی  ــل کن ــدول را ح ــه ج ــل از این ک ــت. قب اس

ــن  ــداز و ای ــی بین ــرآن نگاه ــت ق ــه فهرس ب

ســوره را پیــدا کــن. دربــاره داســتان حضــرت 

یوســف هــم بایــد چیزهایــی بدانــی. می توانــی 

ــتان  ــا داس ــی ی ــا بپرس ــا را از بزرگ تره آن ه
ــی.  آن را بخوان

ت
ؤاال

 س

ــه او  ــادی ب ــرای همیــن آدم هــای زی ــود. ب 1- حضــرت یوســف از همــان کودکــی خیلــی ...... ب
ــد.  ــه می کردن توج

2- برادران یوسف برای این که او را از پدرش دور کنند، او را داخل یک ...... انداختند.

3- پــدر حضــرت یوســف او را خیلــی دوســت داشــت، بــرای همیــن برادرهایــش خیلــی بــه او 
...... می کردنــد.

4- برادرهــای یوســف بــرای این کــه بــه پدرشــان بگوینــد او را گــرگ خــورده اســت ....... او را 

کــه بــه آن خــون بزغالــه زده بودنــد، برایــش بردنــد. 

5- اسم برادر حضرت یوسف که از همه کوچک تر بود، چیست؟

6- وقتی حضرت یوسف از پدرش دور شد، پدرش آن قدر گریه کرد تا ...... شد.

7- اسم پدر حضرت یوسف که خیلی او را دوست داشت.

8- وقتــی آدم هایــی کــه از صحــرا می گذشــتند یوســف را پیــدا کردنــد، او را بــه پادشــاهی کــه 

ــد. ــد   ...... فروختن ــه او می گفتن ب

ــه را  ــای فرب ــر، گاوه ــدادی گاو الغ ــد تع ــواب دی ــب در خ ــر یک ش ــرزمین مص ــاه س 9- پادش

ــرد.  ــر ک ــواب او را تعبی ــف خ ــم یوس ــد ه ــود. بع ــا ب ــا     ...... ت ــداد آن ه ــد. تع می خورن

10- تعداد آیه های سوره یوسف چندتاست.  

11- به فهرست قرآن نگاه کن و ببین سوره یوسف چندمین سوره قرآن است.


