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سالم دوست جون كفشدوزك! 
شنيدم تو يك پا هنرمند هستي  و با دوستای رنگيت نقاشي هاي 

خيلي خيلي خوشلگي مي كشي. دوست داري نقاشي هاي 
قشنگت را براي من بفرستي؟ اسم و فاميلت  را هم كنار 

نقاشيت بنويس و بگو چندساله هستی و به الکس چندم 
می روی،اينجوری بيشتر باهم دوست می شويم.اين نشانی 

تلگرام كفشدوزك هست منتظر نقاشی های قشنگت هستم.
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نویسنده: فاطمه عامل نیکتصویرساز:  سوده شیدا

تقسیم شادی 

12
فرفره با خانم گل مادربزرگ مهربانش به حرم آمده بودند. خانم گل به فرفره گفت: 

بیا برای نماز به مسجد گوهرشاد برویم. همان طورکه فرفره و خانم گل از صحن 
می گذشتند، خانم گل یک پاکت از توی کیفش درآورد و به فرفره داد. فرفره پاکت 

را گرفت و گفت: خانم گل نگو که نقل و نبات آوردی؟ خانم گل ریزریز خندید و 
گفت: نقل و نبات برای تو و زائرهای کوچولوی دیگه آوردم. فرفره گفت: دهنم 
آب افتاد خانم گل! ولی من دوست دارم همه این نقل ها رو خودم دولپی بخورم. 
خانم گل فکری کرد و گفت: اگر همه این نقل ها را تو بخوری، چندنفر خوشحال 
می شوند؟ فرفره انگشت کوچکش را باال آورد و گفت: یک نفر! خانم گل گفت: 
چندنفر خوشحال می شوند؟ فرفره گفت: چه سؤال آسونی! و دوتا از انگشتان آفرین! جایزه ات یک نقل شیرین! حاال بگو اگر من و تو نقل ها را باهم بخوریم، 

دستش را باال برد.

خانم گل گفت: دوتا بیشتر است یا یکی؟ فرفره گفت: خانم گل مگه شما معلم 

ریاضی هستی؟ معلوم است که دوتا بیشتر است. خانم گل یک نقل دیگر به فرفره 

داد و گفت: حاال اگر نقل ها را با آن کوچولو که توی صف نماز است، قسمت 

کنیم، چندنفر شاد می شوند؟ فرفره بسته نقل را توی دستش سبک و سنگین کرد 

و گفت: سه نفر خانم گل! می دونم سه تا بیشتر از دوتاست. خانم گل خندید و گفت: 

باریکال به فرفره باهوش! بعد ایستاد و گفت: خب این هم مسجد گوهرشاد! فرفره 

می دانستی خانمی هم که این مسجد را ساخت، دوست داشت آدم های بیشتری 

خوشحال بشوند و فقط خودش خوشحال نباشد. فرفره سرش را باال گرفت و 

گفت: به به چقدر اینجا قشنگ است! چه خانم مهربانی! خانم گل گفت: بله اسمش 

گوهرشاد بود، برای همین به این مسجد می گویند گوهرشاد! تو هم می خواهی مثل 

گوهرشاد زائرها را خوشحال کنی؟ فرفره بسته نقل را گذاشت باالی سرش و 

گفت: بله! ببین و تماشا کن خانم گل! و به طرف زائرهای کوچولو رفت.

تصویرساز:  زهره اقطایی
نویسنده: فاطمه نیک
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آخ جون سفر

تصویرساز:  سوده شیدا
نویسنده: ریحانه عامل نیک

3

2

یکـی بـود، یکـی دیگه هـم بـود. دوتا دوسـت بودند بـه نام 

آرش کنجـکاو و موش موشـکی ماجراجو! این دوتا دوسـت، 

دسـت در دسـت هـم بـه سـفر می رفتنـد. این بـار قـرار اسـت آرش و 

موش موشـکی دوسـتان زیادی پیـدا کنند.

آن روز آرش از مدرسـه دیـر آمـد. موش موشـکی نـه اخم کـرد، نه لب 

برچیـد. فقط بـا نگرانی پرسـید: چه دیر آمـدی؟! آرش کوچولو دسـتی 

بـرروی بـال موش موشـکی کشـید و گفت: ببخشـید، امروز یک شـاگرد 

جدید به مدرسـه آمده بود. موش موشـکی لبخند زد و خوشـگل تر شـد. 

گفـت: چقـدر خـوب! یعنی یک دوسـت تازه پیـدا کردی؟ 

همه بچه های ایران
دوست شدن با آرش جان

مـن بعضـی از حرف هایـش را نمی فهمیدم، اما زودی با همه دوسـت رنگ پوسـتش از مـن تیره تربـود. وقتی هم حـرف می زد، آرش گفـت: بلـه! او از یـک شـهر خیلـی دور آمـده بود. 
شـد. موش موشـکی گفـت: حتماً اهـل جنـوب بـوده. جنوبی ها خیلی 
مهربـان هسـتند. آرش کلـه اش را خارانـد و گفـت: آفریـن! چرا به 
ذهـن خـودم نرسـید؟ موش موشـکی گفـت: تـو کـه همـه بچه های 
ایـران را نمی شناسـی. آرش بـال موش موشـکی را گرفـت و گفـت: 
لطفـاً مـن را با همـه بچه های ایـران آشـنا کن. موش موشـکی بالش 
را کشـید و گفـت: باشـد! بالم کنده شـد. آرش خندیـد: جانمی جان! 
بـزن بریم. موش موشـکی آرش را سـوار کـرد و از پنجره بیـرون زد. 
دوسـت جدیـد را بـه او معرفـی می کرد.موش موشـکی هرگوشـه از ایـران را بـه آرش نشـان مـی داد و یـک 

مثـل بیشـتر مردم ایـران به زبان فارسـی صحبت می کنم. پسـربچه گفـت: سـالم! مـن در تهـران زندگـی می کنـم. مـن اولین نفـر یـک کاله زیبـا روی سـرش بـود. آرش 
گفـت: مـن بختیـاری هسـتم. مـا بچه هـای لـر مـادر خـود را »دا« 
صـدا می کنیـم. اسـم لبـاس مـا »چوقـا« اسـت و کاله نمدی برسـر 
می گذاریـم. پسـربچه بعـدی با صـدای بلند گفت: من ترک هسـتم. 
مـا بچه هـای تـرک مـادر خـود را »آنـا« صـدا می کنیـم. مـا کت و 
چکمـه بلنـد می پوشـیم و کاله قفقـازی برسـر می گذاریـم. دوسـت 
دیگـر صدایـش را کلفـت کرد و گفـت: من کرد هسـتم. ما بچه های 
پانتـول می پوشـیم و دسـتار برسـر می گذاریـم. کـرد مـادر خـود را »دایه« صـدا می کنیم. ما جلیقه و شـلواری به نام 

دوسـت بعـدی چرخی زد و گفت: من ترکمن هسـتم. ما 

بچه هـای ترکمن مـادر خـود را »خاتون« صـدا می کنیم. 

لبـاس مـا »دون« اسـت و کاله پشـمی برسـر می گذاریـم.  اسـم 

دخترخانمـی با پیراهنی قشـنگ برایشـان دسـت تـکان داد و گفت: 

مـن بچه بلوچ هسـتم. مـا بچه های بلوچ مـادر خود را »مـاس« صدا 

می کنیـم. مـا به   خاطر گرمی هوا پیراهن بلند و شـلوار بـا دم پایی های 

روباز می پوشـیم. آرش از خوشـحالی چندبار موش موشـکی را بوسید. 

بـاورش نمی شـد یک دفعـه این همه دوسـت جدید پیدا کرده اسـت. 

موش موشـکی هـم آرش را بوسـید و گفـت: آرش جانـم! این بچه ها 

هرکـدام از یـک قـوم هسـتند. لهجـه و زبان ایـن بچه هـا باهم فرق 

می کنـد، اما همه بچه ها شـاد هسـتند؛ چـون مثل من و تـو ایرانی اند 

و همدیگر را دوسـت دارند.

1
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آقا ُکُمده

آقا کمده، مال یک دختر کوچولوست که 
هیچ وقت در کمد را نمی بندد، اما یک روز که 

دختر به مهمانی می رود، اتفاق هایی می افتد: »سِر 
 ظهر، خاله سوسکه ای بچه به بغل از راه رسید.
دِر کمد باز را دید. از خوشی خندید و گفت: 

»به به، چه جای خوبی! چه سوراخ تنگ و 
تاریکی!« بعد هم دست بچه اش را گرفت و رفت 

توی کمد.«
تازه مهمان های دیگری هم از راه می رسند. 

آقاموشه و یک عنکبوت پادراز هم وارد کمد 
می شوند. کمد داد کشید: »آهای، عنکبوته! من 
کمدم، جای تار بستن نیستم!«، عنکبوته گفت: 

»کمدی که َدرش باز باشد، فقط به درِد تار 
بستن می خوَرد.« 

وای! می خواهیم باهم یک کتاب خیلی قشنگ را بخوانیم. اسم کتاب این هفته »پسته دهان بسته« است. این کتاب، 
پنج تا داستان خیلی خیلی قشنگ دارد که آموزنده هم هستند. این هم اسم داستان ها: »قرمزی«، »سه تا دوست«، »آقا 

ُکمده«، »پسته دهان بسته« و »زنبورک وِزوِزی«. ما فقط »آقا ُکمده« و »پسته دهان بسته« را باهم می خوانیم. کتاب 
»پسته دهان بسته« برای کودکان 7 تا 12 سال نوشته شده، اما مادرها و پدرها می توانند آن را برای بچه های 5 تا 7 

ساله، بلندخوانی کنند. 

خوانش کتاب پسته دهان بسته

آقا کمده و مهمان های ناخوانده
نویسنده: الهام صالح

امروز در ایستگاه نقاشی همه چی شلوغ و به هم ریخته است. مداد زرد برای سوار شدن عجله کرده، افتاده و نوکش 
شکسته است. مداد نارنجی که کمی نازک نارنجی است، از ترس جیغ کشیده و همه توی ایستگاه جمع شده اند. اما مداد 

قرمز زودی آژیر کشیده، تا مدادتراش برای کمک به مداد زرد خودش را برساند. حاال با رسیدن مدادتراش حال همه 
خوب است و مدادها آرام و بدون عجله مشغول سوار شدن به قطار مدادرنگی هستند، دوست جون های کفشدوزک! شما 

چطور؟ آماده هستید تا با هم سوار قطار مدادرنگی بشویم؟ سرزمین نقاشی منتظر ماست.

هوهو چی چی هوهو چی چی کمربندهایتان را 
ببندید که قطار مدادرنگی می خواهد به نقاشی 
بعدی پرواز کند. آخه دوست جون کفشدوزک 
ما را با نقاشی اش به آسمان پیش ابر و باران و 
رنگین کمان برده است.

دوست جون های کفشدوزک! کمربندهایتان را محکم بسته اید؟ آخر 
قطار مدادرنگی می خواهد با تمام سرعت به نقاشی بعدی سفر کند. 

آنجا یک خانه زیبا درکنار رودخانه، و یک دشت سرسبز منتظر ماست. 
دوست جون های کفشدوزک! تاب بازی دوست دارید؟ یا بازی با عروسک؟ 
مداد نارنجی زودتر از همه پیاده شده، چون یک درخت با میوه های نارنجی 
دیده است. شما هم بجنبید که چندتا دوست جدید منتظر شما هستند. همه 

با هم به کوثرجان بهنام بگویید خدا قوت دخترجان!
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

2

آقا کمده و مهمان های ناخوانده

باألخره دختر کوچولو از مهمانی به خانه 
برمی گردد. او می بیند که کمد گریه می کند.

کمد از دختر کوچولو می خواهد که خودش ببیند 
چه اتفاقی افتاده: »دختر کوچولو سوسکه و موشه 
و عنکبوته را دید. داد کشید: »آهای، مهمان های 

ناخوانده! کی شما رو راه داده؟«، سوسکه و موشه 
و عنکبوته گفتند: »در باز بود، ما هم آمدیم تو!« 
دختر کوچولو می خواهد آن ها را با جارو بیرون 
بیندازد، اما دلش به حالشان می سوزد. پس از 

سوسکه و موشه و عنکبوته می خواهد تا به سوراخ 
توی انباری بروند. آن ها خانه جدیدشان را 

می پسندند. 

3

پسته دهان بسته 

داستان »پسته دهان بسته«، درباره پسته ای 
است که نمی تواند حرف بزند. او داخل آب 

می افتد، اما خاله قورباغه، پسته را نجات 
می دهد و او را به خانه خودش می برد. خاله 

قورباغه، سه تا بچه شیطان دارد. بچه ها دوست 
ندارند پسته دهان بسته در خانه آن ها بماند، 
پس کارهایی انجام می دهند که دهان پسته 

باز شود:
»اولی گفت: »باید کاری بکنیم که خنده اش 
بگیرد.« آن وقت برای پسته، ِشکلک درآورد 
تا او را بخنداند، اما پسته، دهانش را باز نکرد 

و نخندید. دومی گفت: »باید عصبانی اش 
بکنیم تا داد بزند.« بعد َجستی زد و روی پسته 

پرید تا او را عصبانی کند. اما پسته عصبانی 
نشد و داد نزد.« 

نه! این کارها فایده ای ندارد. بچه قورباغه ها 
می روند که بازی کنند. پسته دهان بسته هم 
با آن ها می رود. همین طورکه بچه قورباغه ها 

بازی می کنند، ماری به آن ها نزدیک می شود. 
پسته خودش را روی یک سنگ سیاه 

می اندازد و تََرق صدا می کند. بچه قورباغه ها 
مار را می بینند و فرار می کنند.  همین طورکه 

آن ها به سمت خانه می روند، صدایی می گوید: 
»آهای! صبر کنید تا من هم بیایم!« 

او پسته دهان بسته است که دهان باز کرده. 
حاال دیگر باید او را پسته خندان صدا بزنند. 

آخ جون نقاشی

هوهو چی چی هوهو چی چی بدو مداد نارنجی قطار 
مدادرنگی دارد از ایستگاه کفشدوزک می رود. 

نکند جا بمانی. خدانگهدار دوست جون های 
کفشدوزک منتظر نقاشی های شما هستیم.

یک دست و یک هورا برای رونیا میزانی، 
برای خانه قدبلندی که کشیده است؛ 
آنقدرکه از درخت ها هم به آسمان 
نزدیک تر است. خوش به حال رونیا برای 
این همه دوست پروانه ای که دارد.

هوهو چی چی هوهو چی چی کمربندهایتان را 
ببندید که قطار مدادرنگی می خواهد به نقاشی 
بعدی پرواز کند. آخه دوست جون کفشدوزک 
ما را با نقاشی اش به آسمان پیش ابر و باران و 
رنگین کمان برده است.

پسته دهان بسته/ نویسنده: شکوه قاسم نیا/ 
تصویرگر: غالمعلی مکتبی/ تهران: کتاب های 

بنفشه )قدیانی. واحد کودکان و نوجوانان(، 
1375/ 32 ص: مصور )رنگی( )قصه های 

کوچک برای بچه های کوچک(/ چاپ هشتم: 
1383
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هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه خبر است؟ حرف های کرم خاکی که تمام شد، سنبله گفت: 
»چه نکات خوبی را گفتی کرم خاکی، می شود بگویی خاک گلدان چه شکلی است؟«، کرم خاکی 
که خیلی روی خاک مانده بود، به سنبله گفت: »برای امروز بس است. من می خواهم بروم زیر 
خاک. دارم خشک می شوم. هفته آینده بیا تا برایت بیشتر توضیح بدهم.« و این طوری شد که 

سنبله این هفته هم نتوانست گلی بکارد.
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آخ جون، قصه

مثـل همیشـه صدای فریـاد پروانه زیبا توی گوش گل سـرخ 
پیچیـد کـه می گفـت: بسـه دیگـه زنبـور کوچولو! سـر صبح 
آواز نخـون. زنبـور کوچولـو هـم مثل همیشـه با خونسـردی 
جـواب داد: مـن آواز نمی خونم، مـن کار می کنـم. پروانه زیبا 
گفـت: نمی شـه بدون صـدا کار کنـی؟ زنبور کوچولـو جواب 
داد: نـه نمی شـه، مـن یـک زنبورم و همـه زنبورهـا وقتی کار 
می کننـد ویزویـز می کننـد. پروانه زیبـا گفت: ولـی من هنوز 
خوابـم میـاد و می خـوام بخوابـم. زنبـور کوچولـو گفـت: ولی 
صبـح شـده و وقـت کاره. پروانـه زیبا گفت: ولی من دیشـب 
دیـر خوابیـدم و هنـوز خوابـم میاد. بـرو روی یـک گل دیگه 
کار کـن. زنبـور کوچولـو کـه ناراحـت شـده بـود، گفـت: تو 

پروانـه خودخواهی هسـتی، و رفت.
گل سـرخ ناراحـت شـد و فریـاد زد: صبرکن زنبـور کوچولو! 
امـا زنبـور مهربـان رفته بـود. گل سـرخ گفت: ولی مـن آواز 
زنبور رو دوسـت داشـتم. هزارپا شـاد و خندان فریاد زد:سالم 
گل سـرخ! ما اومدیم، و پرید روی برگ گل سـرخ و بعد هم 

خاله عنکبوت از راه رسـید.
گل سـرخ خندیـد و گفـت: سـالم! خـوش اومدیـن. هزارپـا 
گفـت: هـورا، قـراره خاله جون بـرای من یک تـاب ببافه و من 
تـا شـب تاب بـازی کنـم. گل سـرخ گفت: چـه عالـی! پروانه 
عصبانـی گفت: مگـه نمی بینین که مـن اینجا خوابیـدم؟ چرا 
اینقـدر سـروصدا می کنیـن؟  هزارپا گفت: ولـی االن که وقت 
خـواب نیسـت! پروانه جـواب داد: من دیشـب بیـدار بودم و 

روی گل هـای شـب بو و تـوی سـکوت شـب آواز می خوندم. 
عموکفشـدوزک که تازه از راه رسـیده بود، گفت: پس این تو 
بـودی کـه دیشـب آواز می خونـدی و منو بدخـواب کردی؟

خاله عنکبـوت گفـت: شـب ها کـه دیگـران خوابـن، تـو آواز 
می خونـی و دیگـران رو بدخـواب می کنـی. روزهـا هـم کـه 
دیگـران درحـال کار و بـازی و شـادی هسـتند، تـو دوسـت 
داری بخوابـی و همـه رو سـاکت کنـی. ایـن کار خودخواهیه! 
پروانـه زیبـا گفـت: خب شـماها می تونیـن بریـن روی برگ 
گل هـای دیگـه. گل سـرخ گفـت: نه! این تو هسـتی کـه باید 
بـری روی بـرگ گل هـای دیگه؛ چـون من هم دوسـت دارم 
صبح هـا زنبور کوچولو بیاد و شـهدمو جمع کنـه و آواز بخونه 
و دوسـتان دیگـرم هـم بیـان و روی برگ هام بازی و شـادی 
کننـد. تـو می تونی هرطورکه دوسـت داری زندگـی کنی، ولی 
بایـد شـب ها طـوری بیدار باشـی کـه باعث بدخوابی کسـی 
نشـی و صبح هـا هـم می تونـی تـا ظهـر بخوابـی، اما نـه روی 
بـرگ مـن. پروانه زیبا گفـت: چطوری دلت میـاد به من بگی 
از پیشـت بـرم؟ گل سـرخ: تـو چطـوری دلت میـاد به همه 
دوسـتانمون بگـی کـه از اینجـا بـرن؟ یک کم بـه حرف های 
امـروزت فکـر کـن. پروانـه زیبـا بـه دوسـتانش نـگاه کرد و 
کمـی فکـر کـرد و به خاطـر کارهـا و حرف هایـش خجالـت 
کشـید و گفـت: من بایـد برم دنبـال زنبور عسـل و بیارمش 
اینجـا. مـا همگی می تونیـم کنارهم زندگی کنیـم. من هم قول 

مـی دم نـه شـب ها و نـه روزها، مزاحم کسـی نباشـم.
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گردش دسته جمعی

این بچه کانگورو 
را ببین که توی 
کیسه مادرش 

نشسته. 

این شیر 
دریایی تازه 

از خواب بیدار 
شده.

این گور خر که دهانش را باز کرده، سردسته 
گور خرهاست. او بقیه را راهنمایی می کند: همه به 

پیش!

فکر می کنم این میمون 
اگر حرف می زد، حتمًا 
می گفت: »چیه؟ 
به چی داری نگاه 
می کنی؟«

شیرهای دریایی 
درحال استراحت. 

این هم گروهی از میمون ها روی 
شاخه های درخت. میمون ها می توانند از 

شاخه ای به شاخه دیگر بپرند.

خانواده سمورها درحال 
گردش هستند. 

سمورها حیواناتی هستند که موقع خطر از خودشان بوی بدی 
ایجاد می کنند. این هفته عکس خانواده سمورها را درحال 

استراحت و گردش می بینیم، با حیواناتی آشنا می شویم که روی 
زمین زندگی می کنند، یا حیوانات دریایی و حتی حیواناتی که 

وقتشان را روی درخت ها می گذرانند. 
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مدیر مسؤول: ایمان شمسایی
دبیر ویژه نامه: سید نوید برکچیان
امور اجرایی: مرتضی جاللی
گرافیک: مرتضی حاجی فرج

آخ جون، شعر

به به! چه عطر و بویی
بوی پلو می آید

این بوی خوش همیشه
در صحن تو می آید

یک روز قورمه سبزی
یک شب کباب و ریحان

شاید غذای فردا
وقت ناهار و شامتمرغ است یا فسنجان

صف بسته اند اینجا
کردی تبرک انگار

آب و غذای خود را
مهمان سرا همیشه

یک جای خوب و عالی ست
مهمان زیاد دارد

یک سالن پر از میزچون جای کوچکی نیست
مانند رستوران است

بشقاب و دیگ و سینی
یک عالمه در آن است

من کیف می کنم، کیف
از بوی این غذاها

خیلی سرت شلوغ است
خسته نباشی آقا!
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مهمان سرا


