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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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جدول ماجراهای  کله  پوک  و کله  کوک

داستان

دوست قدیمی 

تصویرساز:  سوده شیدا
نویسنده: فاطمه عامل نیک

کرم دندان
صفحه
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محمود غمگین است؛ چون خانه شان عوض شده 
است. آن ها همه اسباب ها را سوار کامیون کرده اند 
و به خانه جدید می روند. محمود آه می کشد، چون 

همسایه های قدیمی را خیلی دوست دارد. مامان 
می گوید: غصه نخور! در خانه جدید یک همسایه  
خوب داریم. محمود می گوید: من با همسایه های 

قدیم آشنا بودم. مامان می گوید: تو همسایه جدید را 
هم خیلی سال است که می شناسی. محمود می گوید: 

چطور ممکنه؟ تازه اینجا همه با من مهربان بودند. 
مامان دستی به موهای محمود می کشد و می گوید: 

همسایه جدید هم خیلی مهربان است. محمود 
می پرسد: من با همسایه های قدیمی دوست بودم. 

مامان می گوید: همسایه جدید هم یک دوست 
قدیمی است. محمود چشمانش را گرد می کند و 

می پرسد: چطور می شه؟ ما که هنوز به آنجا نرفتیم. 
مامان می گوید: ما تابه حال خیلی به خانه همسایه 

جدید رفته ایم. محمود می گوید: من که گیج شدم. 
کی هست این همسایه جدید؟ مامان می گوید: 
همسایه جدید ما امام رضا)ع( است. محمود از 

خوشحالی توپی را که توی دست دارد به هوا 
می اندازد. مامان می خندد و می گوید: مواظب باش! 
توی ماشین که جای بازی نیست. محمود می خندد. 
او دیگر غمگین نیست؛ چون خانه شان به خانه امام 

رضا)ع( خیلی نزدیک شده است. او می تواند هروقت 
بخواهد حرم امام رضا)ع( را از پنجره خانه شان ببیند. 
محمود خوشحال است. او هرروز صبح قبل از رفتن 
به مدرسه به دوست خوب قدیمی اش سالم می کند.
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آخ جون، بازی

تصویرساز:  نوشین بیجاری
نویسنده: منصوره گلی

صورتک حسود

امروز شادی کالس نقاشی 
داشت. معلم شادی از دوستش 

به خاطر نقاشی قشنگی که کشیده 
بود، تعریف کرد. ولی او احساس 
خیلی خوبی نداشت. شادی این را 

برای مادرش تعریف کرد. مادر شادی 
برایش توضیح داد که این احساس حسادت 
است. همه ما آدم ها یک وقت هایی حسودی 

می کنیم؛ مثاًل وقتی دیگران به بقیه بیشتر توجه می کنند، 
یا وقتی دیگران چیزی که ما دوست داریم، دارند. 

حتی وقتی بقیه کاری را بلدند که ما دوست 
داریم یاد بگیریم. تازه ممکن است 

قیافه مان هم عوض شود؛ مثاًل اخمو 
بشویم، یا اصاًل با کسی حرف نزنیم، 

یا اینکه شروع کنیم به لجبازی 
کردن. مادر شادی به او گفت 
بهتر است این جور وقت ها به 

کارهایی که بلدی انجام بدهی 
فکر کنی، یا چیزهای خوبی که 
داری. تو تابه حال فکر کرده ای 

به چه چیزهایی حسودی 
می کنی؟ یا اصاًل چه شکلی 

می شوی؟

حاال نوبت بازی است

این دفعه جیغ و هورا می خواهند یک 
کار هیجان انگیز انجام بدهند. 
آن ها می خواهند صورتک 
درست کنند. یک  عالمه 
کاغذ رنگی هم هست. 
می توانیم کلی صورتک 
درست کنیم. 
خوب حاال می خواهیم 
صورتک حسود بسازیم. 
به نظر شما اول بهتر 
است چه کار کنیم؟ من 
فکر می کنم اول خوب است 
فکر کنیم که این جور وقت ها 
چه شکلی می شویم؛ مثاًل اخمو، یا 
ناراحت و عصبانی؟ بعد روی یک تکه 
مقوا شکل یک آدم حسود را بکشید. 
حاال باید صورتک را تزیین کنیم. خوب حاال چی 
الزم داریم؟ آهان کاغذهای رنگی. برای تزیین 
صورتک از کاغذهای رنگی استفاده کنید. 
مثاًل آن ها را به شکل چشم یا لب 
با قیچی برش بزنید و با چسب 
آن ها را روی مقوا بچسبانید. 
می توانید بقیه صورت ها را 
هم با ماژیک کامل کنید. 
خوب حاال باید یک کاری 
کنیم که روی صورتمان 
نگهش داریم. پس نخ را 
ببرید. دو طرف صورتک 
را هم سوراخ کنید. نخ 
را داخل سوراخ ببرید و 
آن را گره بزنید. این طوری 
می توانید آن را روی صورتتان 
بگذارید. حاال می توانید با این 
صورتک ها به بقیه بگویید شکل 
حسادتان چه شکلی است. 

بیایید بریم سراغ یک بازی جذاب

صورتک حسود 

واااای امروز قرار است خیلی خوش بگذرد؛ چون 

جیغ و هورا گفته اند بیایید برویم بازی. من دارم 

تندتند می روم که به آن ها برسم. شما هم عجله 

کنید. بیایید با هم برویم که به بازی برسیم.

مقوا،کاغذ رنگی،مداد ،چسب،ماژیک، نخ چیزهایی که برای بازی الزم داریم؟
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آخ جون، شعر

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.

1

یک چوب پر دیشب خریدم
هم پرپری هم قرمز و زرد

کامل شده ابزار کارم
این چوب پر کامل ترش کرد

می ایستم پهلوی یک در
می گیرم آن را توی دستم

آن وقت در فکر و خیالم
یک خادم باحال هستم

یک وقت هایی توی فکرم
تی می کشم آهسته در صحن

یا کفش ها را می کنم جفت
یا فرش ها را می کنم پهن

جارو و خاک انداز دارم
با یک کاله سرمه ای رنگ

نقاره من از مقواست
اما قشنگ است و خوش آهنگ

یک چیز کم دارم من االن
چیزی که خیلی خوب و عالی ست

بد شد که توی خانه ما
اسفنددان نقره ای نیست

1
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تصویرساز:  فروغ بیک زاده
شاعر: زهرا داوری

چوب پر
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آخ جون داستان

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

کرم دندان
کله پوک ها 

کله پوک و کدام یک کله کوک هستند.فقط از روی کارهایشان می توانید بفهمید کدام یک و به راحتی نمی توانید آن ها را از هم تشخیص دهید و دارند. کله پوک ها و کله کوک ها خیلی شبیه هم هستند ما هستند، اما دوتا شاخ کوچولو و یک دم دراز هم کوکی پوکی زندگی می کنند. آن ها خیلی شبیه بی آزاری هستند که درکنار هم توی شهر و کله کوک ها غول های 

ماجراهای 
 لکه  پوك 
 و لکه  كوك

وقتی دندان 
برداشت و دید کلی مشق دارد و به چندنفر قول داده است که توی کارها به آن ها کمک به دندان پزشکی، به وقت و پول نیاز دارد. کله کوک دفتر برنامه ریزی اش را باید به دندان پزشکی برود و دندانش را درست کند، و برای رفتن کله کوک قصه ما شکست، او می دانست 

کند. به عالوه چندتا قرار بازی با دوستانش داشت و چندتا سریال موردعالقه هم داشت که باید 
سروقت آن ها را می دید. اما هیچ کدام از این کارها مهم تر از سالمتی اش نبود. کله کوک همیشه به 

کارهایش نمره می داد. مثالً رفتن به دندان پزشکی و بیرون کشیدن کرم دندان، نمره 1 بود؛ چون سالمتی از 
همه چیز مهم تر است و رفتن به دندان پزشکی ضروری است.  نوشتن مشق ها نمره 2 داشتند؛ چون داشتن سواد 

و دانش هم الزم و ضروری بود. قول و قرار با دوستان و خوش قولی به آن ها هم مهم بود، ولی نمره 3 داشت؛ چون 
کله کوک می توانست با دوستانش تماس بگیرد و قرارش را کنسل کند و عذدرخواهی کند. سریال هایش نمره 4 
داشتند؛ چون برای شادی او الزم بودند، اما برای زندگی ضروری نبودند. کله کوک سریال هایش را خیلی دوست 
داشت، اما می دانست اگر سریالش را نبیند، می تواند تکرارش را ببیند، یا از دوستانش بخواهد سریال را برای او 
ضبط کنند. پس تصمیم گرفت به جای دیدن سریالش به دندان پزشکی برود و بعداً تکرار سریالش را ببیند. 
و اما مسأله دوم پول بود، ولی پول دندان پزشکی زیاد نبود، چون هنوز کرم دندان کله کوک کوچک بود 

و پول های قلک او برای دندان پزشکی کافی بود. کله کوک به دندان پزشکی رفت و دندان پزشک 
مهربان، کرم کوچولو را از توی دندانش درآورد و شکستگی دندانش را درست کرد و 

کارهایی را که دوست دارد انجام دهد.کله کوک با خیال راحت و سالمتی کامل به خانه برگشت. او حاال می توانست همه 

14

کله کوک شکسته باشد، باید بدانید مثالً وقتی دندان یک 
که حتماً مادربزرگش نخود و لوبیای آش 

را خوب پاک نکرده و یک ریگ، زیر دندانش 
رفته است؛ چون هیچ وقت کله کوک ها با دندانشان 

چیزی را نمی شکنند. اما اگر دندان کله پوکی 
شکست، مطمئن باشید فندق و یا پسته و حتی 

دندانش شکسته باشد.ممکن است یک گردو را با 

2
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

خب هم 
با کارهایی که کله کوک ها انجام می دهند کله پوک ها بعد از شکستن دندانشان انجام می دهند، اتفاقات بدی توی دهان می افتد. با این حال کارهایی که و بزرگ می شود و اگر این کرم دندان را درنیاوریم، کوچولو متولد می شود و شروع می کند به خوردن دندان بشکند، بالفاصله توی آن شکستگی یک کرم این را خوب می دانند که وقتی دندانی کله پوک ها و هم کله کوک ها 

خیلی فرق می کند.

وقتی دندان 
برداشت و دید کلی مشق دارد و به چندنفر قول داده است که توی کارها به آن ها کمک به دندان پزشکی، به وقت و پول نیاز دارد. کله کوک دفتر برنامه ریزی اش را باید به دندان پزشکی برود و دندانش را درست کند، و برای رفتن کله کوک قصه ما شکست، او می دانست 

کند. به عالوه چندتا قرار بازی با دوستانش داشت و چندتا سریال موردعالقه هم داشت که باید 
سروقت آن ها را می دید. اما هیچ کدام از این کارها مهم تر از سالمتی اش نبود. کله کوک همیشه به 

کارهایش نمره می داد. مثالً رفتن به دندان پزشکی و بیرون کشیدن کرم دندان، نمره 1 بود؛ چون سالمتی از 
همه چیز مهم تر است و رفتن به دندان پزشکی ضروری است.  نوشتن مشق ها نمره 2 داشتند؛ چون داشتن سواد 

و دانش هم الزم و ضروری بود. قول و قرار با دوستان و خوش قولی به آن ها هم مهم بود، ولی نمره 3 داشت؛ چون 
کله کوک می توانست با دوستانش تماس بگیرد و قرارش را کنسل کند و عذدرخواهی کند. سریال هایش نمره 4 
داشتند؛ چون برای شادی او الزم بودند، اما برای زندگی ضروری نبودند. کله کوک سریال هایش را خیلی دوست 
داشت، اما می دانست اگر سریالش را نبیند، می تواند تکرارش را ببیند، یا از دوستانش بخواهد سریال را برای او 
ضبط کنند. پس تصمیم گرفت به جای دیدن سریالش به دندان پزشکی برود و بعداً تکرار سریالش را ببیند. 
و اما مسأله دوم پول بود، ولی پول دندان پزشکی زیاد نبود، چون هنوز کرم دندان کله کوک کوچک بود 

و پول های قلک او برای دندان پزشکی کافی بود. کله کوک به دندان پزشکی رفت و دندان پزشک 
مهربان، کرم کوچولو را از توی دندانش درآورد و شکستگی دندانش را درست کرد و 

کارهایی را که دوست دارد انجام دهد.کله کوک با خیال راحت و سالمتی کامل به خانه برگشت. او حاال می توانست همه 

می کرد؛ او فقط کارهایی را که دوست داشت انجام می داد اما کله پوک قصه ما جور دیگری فکر 
و هیچ وقت کارهایی را که دوست نداشت انجام نمی داد. کله پوک فقط 

غذاهای خوشمزه و بازی و برنامه های تلویزیون را دوست داشت و دندان پزشکی 
را دوست نداشت. پس بی خیال نشست پای برنامه های مورد عالقه اش و همان طورکه 

برنامه می دید، چیپس و پفک هم می خورد، غافل از اینکه کرم دندانش عاشق چیپس و پفک 

است و هرچه چیپس و پفک توی دهان کله پوک می ماند را می خورد و بزرگ تر می شود. حاال 

کرم دندان کله پوک خیلی بزرگ شده بود. او اول دندان شکسته را خورد و بعد سراغ دندان های 

سالم رفت. صدای قریچ وقوروچ دندان خوردن او توی سر کله پوک می پیچید و گاهی هم کرم دندان 

شیطنت می کرد و یک گاز محکم از لثه کله پوک می گرفت و صدای جیغ کله پوک توی هوا بلند 

می شد. هرچه کله پوک مقاومت کرد و گفت که دندان پزشکی را دوست ندارد و نمی خواهد پولش را به 

دندان پزشکی بدهد، سرانجام به خاطر درد شدید مجبور شد به دندان پزشکی برود، اما آنقدر کرم دندان 

بزرگ شده بود که دندان پزشک دهان کله پوک را جراحی کرد و به زور کرم تپل دندان را از دهان 

او بیرون کشید. تا مدت ها دهان کله پوک درد می کرد و نمی توانست چیزهای خوشمزه ای را که 

دوست دارد بخورد، و چون پول جراحی خیلی زیاد بود، کله پوک تا 
ضروری ها و الزم ها را با دوست داشتنی ها نمی دانست.چون کله پوک بلد نبود برنامه ریزی کند و فرق مهم ها و مدت ها نمی توانست چیزهایی را هم که دوست دارد بخرد؛ 

3

5
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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.

آخ جون، نقاشی

 ایستگاه
 نقاشی

امروز توي ایستگاه کفشدوزک اتفاق عجیبي 
افتاد. همه منتظر قطار مدادرنگي بودند که با 

صداي هوهوچي چي همیشگي وارد ایستگاه 
بشه، اما صدایي که از پشت کوه شنیده مي شد، 
کمي ترسناک و عجیب و غریب بود. انگار کوه 

داشت با صداي بلند سرفه مي کرد. مدادرنگي ها 
که همگي توي ایستگاه جمع شده بودند، کم کم 
از ترس رنگشون پرید. باالخره مداد قرمز گفت: 

بهتر نیست یه گوشه اي مخفي بشیم؟ مداد نارنجي 
درحالي که مي لرزید گفت: شاید کوه سرماخورده! مداد 

آبي داد زد: نه! کوه نیست! ببینید یه چیزي داره از پشت کوه 
بیرون میاد، صدا هم داره. داره نزدیک تر مي شه، فرار کنید... قبل از 

اینکه مدادرنگي ها فرار کنند، اون موجود عجیب با صداي وحشتناک گفت: سالم 
مدادرنگي ها! چرا فرار مي کنید؟ من قطار مدادرنگي هستم!  درسته! خودش بود. قطار 

مدادرنگي که روش برف نشسته بود و صداش به خاطر سرماخوردگي گرفته بود. همه با 
خوشحالي خندیدند و سوارش شدند. تو هم با ما بیا!

مي بینم که آدمک سالم سجاد عزیز! 
نقاشیت این بار 
رفته به یک 

جزیره گرم و 
آفتابي! خوش 

به حالش. حتمًا 
حسابي بهش 

خوش مي گذره. 
راستي نکنه اونجا 
تنها مونده و کمک 

مي خواد؟

سالم هانیه جان! چقدر خوب که هنوز 
آتش نشان هاي عزیز را فراموش نکرده اي. 

نقاشیت پر از مهرباني و دوستي است.

سجاد جان! پسر تو نگاهت 
حرف ندارد. سوژه هاي 

جدیدي انتخاب 
مي کني. یک دست 

و جیغ و هورا 
براي این ماشین 

باربري و 
آن همه ماشین 

رنگي رنگي 
که سوارش 

هستند.

حدیث جان ساعدي! ممنون از 
کار قشنگت. چه روز باراني خوبي! 
مدادرنگي ها مي پرسند دوست 
نداري با رنگ آمیزي
بیشتر آن را
 زیباتر کني؟

قطار مدادرنگي 
سرفه کنان آماده رفتن 
مي شود، اما دیگر سر 
و صورتش پر از برف 
نیست. مداد رنگي ها 

برف ها را تمیز کرده اند 
و یک شال گردن هم 
به او هدیه داده اند تا 
زودتر حالش خوب 

شود. خدانگهدار دوست 
جون هاي کفشدوزک! 

منتظر نقاشي هاي 
قشنگتان هستیم.



 سفر به
گرماِی بهار

 یک کفتار. این 
 حیوان از ته مانده 

 غذای حیوانات 
 دیگر استفاده 

 می کند.

عکس ها ما را به جاهایی می برند که شاید به آسانی امکان 
رفتن به آن ها را نداشته باشیم. مثالً در این هوای سرد، 
رفتن به یک جای گرم، یا دیدن یک پروانه که روی گل 
نشسته، کمی سخت است، اما عکس ها این فرصت را برای 
ما به وجود می آورند. 
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 این هم یک جور 
 میمون است.

 یک گل قاصدک. وقتی این گل را 
 فوت کنی، یک عالمه قاصدک توی 
 هوا پخش می شود.

 این بچه گربه خیلی 
 بامزه است. تو هم با 
 من موافقی؟

 نگران این آهو 
 نباش. بدنش برای 
 مقابله با سرما، 
 حسابی گرم است.

 این دو پرنده، 
 کرکس های چشم آبی 
 هستند. 

 این خرگوش هم با 
 احتیاط و کمی از دور 

 به مجسمه خروس 
 نگاه می کند.

 فیل ها دندان هایی بزرگ به اسم عاج و دماغی 
 بزرگ به اسم خرطوم دارند. 

 در این هوای سرد، 
 خوب است یک منظره 
 گرم تابستانی هم ببینیم.
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مدیر مسؤول: ایمان شمسایی
دبیر ویژه نامه: سید نوید برکچیان
امور اجرایی: مرتضی جاللی
گرافیک: مرتضی حاجی فرج

آخ جون سرگرمی
تصویرساز:  عارفه حق گشایی

نویسنده: عظیمه حق گشایی

جدول شماره 2
ک

ت عزیز کفشدوز
سالم به تو دوس

ت خوانده 
ک را با دق

ت عزیزم! اگر شماره قبل کفشدوز
دوس

باشی، می توانی به راحتی جدول زیر را حل کنی. ما برای آسان تر 
ت خوبم، کنار هر سؤال، 

ک به تو دوس
شدن حل جدول و کم

ت تر 
شماره صفحه مربوط به آن سؤال را هم نوشته ایم تا راح

ب را پیدا کنی و جدول را حل کنی.
جوا

س زرد پفـی نـگاه 
1- در صفحـه 6 پیـدا کنیـد: آنجـا همـه بـه لبـا

می کردنـد.
ت تا اینقدر 

2- در صفحـه 5 پیـدا کنیـد: چندتا از آن روی سـر شماسـ
گرمتان نشود.

ت بزند 
3- در صفحـه 2 پیـدا کنیـد: پوریا می توانـد آنقدر به آن مشـ

ش تمام شـود.
تا عصبانیت

ک.
ت ریز درون خا

4- در صفحه 3 پیدا کنید: موجودا
5- در صفحـه5 پیـدا کنید: این مـداد آنقدر روی دامـن دختر کوچولو 

خط کشـید تا صورتی شـد.

ک پرنده.
6- در صفحه 7 پیدا کنید: نام ی

ش.
7- در صفحه 5 پیدا کنید: یکی از آن برای خرگو

ش بـه پوریا گفته کـه وقتی عصبانی 
8- در صفحـه 2 پیـدا کنیـد: پدر

می شـود، چندتا از آن بکشـد.
ت خیلی ریز را نشان می دهد.

9- در صفحه 3 پیدا کنید: موجودا
ت.

10- در صفحه 5 پیدا کنید: آنجا کشاورز مشغول کار اس
ت.

س خوبی اس
11- در صفحه 6 پیدا کنید: برای خیابان لبا

ب را کشید و هم آسمان را.
12- در صفحه 4 پیدا کنید: هم آ

ت.
13- در صفحه 6 پیدا کنید: همراه بته به مدرسه رف

ب ما 
ت کفشدوزکی خو

دوس

هانا حاتمی از ایالم به قید قرعه 

ک شد
برنده جدول شماره ی

ل
ل جدو

ح
ك

 شماره ي

ت 
اال سوء

ل شماره 2
جدو

ل 
برنده جدو

ك
شماره ي

رمز جدول شماره قبل:

بیا یاد بگیریم 
که نترسـیم


