
 پنجشنبه  17 فروردین  1396
8 رجب 1438   / 6 آوریل 2017

گی
هفت

مه 
ه نا

ویژ
س

 قد
مه

زنا
 رو

ک
ود

ک

20شماره

w w w . q u d s o n l i n e . i r

تصویرساز:فروغبیکزاده
شاعر:زهراداوری

09364037410

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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کاشکی مثل تو باشم
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روی موهایش قطار است
خنده اش را دوست دارم
5اسم او خانم بهار است.
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آخ جون، بازی

تصویرساز:زهرهاقطایی
نویسنده:الهامابراهیمزاده

یکی بود، یکی نبود. غیر از خدای مهربان 
هیچ کس نبود. زمستان شهر توقالی داشت 

تمام می شد و نزدیک فصل بهار بود. یک روز 
مامان ترنج و بابانارنج از بته و جقه خواستند 
که توی خانه تکانی به آن ها کمک کنند. بته 

گفت: جقه! زور ما زیاد نیست که بتوانیم خانه را تکان 
بدهیم. جقه گفت: بیا برویم دنبال بزرگ ترین 

موجود شهر توقالی، او راحت می تواند 
خانه ما را تکان بدهد! جقه گفت: 

فیل از همه حیوانات بزرگ تر 
است.

بته گفت: آهای کوه بزرگ! تو می توانی به ما کمک کنی تا خانه مان 
را تکان بدهیم؟  جقه گفت: آخر شما از همه بزرگ تری. کوه گفت: 
از من بزرگ تر هم هست. آسمان از من خیلی خیلی بزرگ تر است. 

او می تواند به شما کمک کند. بته رو به آسمان فریاد زد: آهای 
آسمان بزرگ! تو می توانی به ما کمک کنی تا خانه مان را تکان 

بدهیم؟  آسمان گفت: بله. من کمک تان می کنم. بته و جقه خیلی 
خوشحال شدند و به طرف خانه دویدند. وقتی به خانه 

رسیدند، دیدند مامان ترنج و بابانارنج دارند خانه 
را تمیز می کنند. بته گفت: مامان ترنج! 

بابانارنج!  ما رفتیم آسمان را آوردیم. 
او می تواند به تنهایی خانه را 

تکان بدهد.

پس بدو بته!  بته و جقه از خانه بیرون دویدند و به جنگل تار رفتند 
و آنجا فیل را پیدا کردند. بته گفت: آهای فیل بزرگ! تو می توانی 
به ما کمک کنی تا خانه مان را تکان بدهیم؟  جقه گفت: آخر تو از 

همه بزرگ تری.
فیل گفت: وسط جنگل یک درخت خیلی بلند است 

که از من خیلی بزرگ تر است. بته و جقه رفتند وسط 
جنگل و آنجا بلندترین درخت دنیا را دیدند. بته 

گفت: آهای درخت بزرگ! تو می توانی به ما کمک 
کنی تا خانه مان را تکان بدهیم؟  جقه گفت: آخر تو از 

همه بزرگ تری. درخت گفت: بیرون از جنگل یک کوه خیلی بلند 
است که از من خیلی خیلی بزرگ تر است. بته و جقه رفتند و رفتند 
تا جنگل تار تمام شد و بیرون جنگل، بزرگ ترین کوه دنیا را دیدند. 

مامان ترنج خندید و گفت: بچه ها! ما که نمی خواهیم خانه را تکان 
بدهیم! بابانارنج گفت: خانه تکانی یعنی تمیز کردن خانه قبل از عید 

نوروز! این یک رسم است و همه توی شهر توقالی قبل از بهار، 
فرش ها و پرده ها را می شویند. دیوارها و درها را تمیز و همه جای 
خانه را مرتب می کنند. آسمان گفت:  این همه کار برای من خیلی 
سخت است! من فقط می توانم خانه را تکان بدهم! جقه خندید و 

گفت:  این ها که کاری ندارد آسمان. بته گفت:  ما همگی با کمک هم 
می توانیم این کارها را راحت انجام بدهیم. آسمان گفت:  پس شما 
از من خیلی بزرگ تر هستید. مامان ترنج بته و جقه را بغل کرد و 

گفت:  معلوم است، بچه هایی که به پدر و مادرشان کمک می کنند، 
بزرگ ترین بچه های روی زمین هستند. جقه گفت:  پس برویم خانه 

را حسابی تکان بدهیم. همگی خندیدند و باهم رفتند خانه تکانی!

خانه تکانیقصه های شهر توقالی
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آخ جون، عکس

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.

نویسنده:الهامصالح

کوه و آینه

این پرنده، یک 
جغد شاخ دار 

است. 

می توانی این طور فکر کنی که عکس کوه در آب افتاده. 
می توانی این طور هم فکر کنی که آب برای کوه، مثل آینه 
است و کوه هر صبح، عکس خودش را در آینه می بیند. 
اگر این طور تخیل کنی، شاید یک روز نویسنده بشوی. 
نویسنده بودن را دوست داری؟

 برگ های خشکیده 
درخت و برفی که کم و 
آرام می بارد.

کوه در آب، تصویر خودش را نگاه 
می کند. آب برایش آینه است.

نخیر! انگار نه انگار که این همه برف آمده. آقا یا خانم روباه اصالً سرما را 
حس نمی کند. حیوانات برای مقابله با سرما، پشم دارند. 

همه جا را ِمه گرفته، اما مه 
نمی تواند این پرنده های زیبا را 
از دریاچه دور نگه دارد.

تا حاال پرنده آبی رنگ دیده بودی؟ 
من که ندیده بودم.

این فیل هم خوب خودش را بین 
درخت ها پنهان کرده. اسم این کار، 

اِستِتار است. بعضی حیوانات برای در 
امان ماندن از خطر، در محیط هایی که 

هم رنگ آن هاست قرار می گیرند، یا 
این که هم رنگ محیط می شوند. راستش 

را بخواهید، من نشنیده بودم که فیل ها 
هم استتار کنند. 
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آخ جون داستان4

تصویرساز:عارفهحقگشایی
نویسنده:عظیمهحقگشایی

ماجراهای  اشتباه کله پوکی و کله کوکی
 لکه  پوك 
 و لکه  كوك

روی زمین و قمقمه آبش شکست و همه کتاب هایش خیس شد.همکالسی هایش خورد و همکالسی اش نقش زمین شد و همه وسایلش ریخت سربه هوا راه می رفت و حواسش به دوروبرش بود که محکم به یکی از کارهای دیگری انجام می دهند. کله پوک هم چندوقت پیش  اما کله پوک ها وقتی اشتباهی می کنند، 
کله پوک ها اصالً دوست ندارند باعث ناراحتی کسی بشوند یا به کسی صدمه بزنند، اما وقتی 

ناخواسته باعث ناراحتی کسی می شوند، جرأت عذرخواهی کردن ندارند. بله، درست متوجه 
شدید؛ عذرخواهی نیاز به جرأت و شهامت دارد، و کله پوک قصه ما می ترسید عذرخواهی کند و 

مسئولیت اشتباه خودش را به گردن بگیرد. برای همین قبل از اینکه همکالسی اش چیزی بگوید، گفت: 
تقصیر خودته. چرا حواست نبود و به من خوردی؟ همکالسی کله پوک گفت: ولی من راه خودم را 

می آمدم و تو یک دفعه پریدی جلوی پای من. کله پوک برای اینکه تقصیر به گردنش نیفتد گفت: 
»اصالً خوب شد که قمقمه ات شکست. از این به بعد بیشتر دقت می کنی تا به کسانی که 
همکالسی اش در جمع کردن وسایلش از روی زمین هم کمک نکرد.به روزنامه دیواری ها نگاه می کنند برخورد نکنی.« و راهش را کشید و رفت و حتی به 

1

کله پوک ها و کله کوک ها هردو  
اشتباه می کنند، اما کارهای کله پوک ها بعد 

از اشتباه با کارهای کله کوک ها بعد از اشتباه خیلی 

فرق دارد. مثالً چندروز پیش کله کوک قصه ما به کتابخانه 

رفت و یک کتاب داستان که تصاویر خیلی زیبایی داشت به 

امانت گرفت و همین طورکه راه می رفت، کتاب داستان را هم ورق 

می زد، که محکم با چیزی برخورد کرد و صدای جیغی شنید و افتاد 

روی زمین. کله کوک سر پیچ راهرو با بی دقتی اش به یک دانش آموز 

دیگر خورده بود و هردو افتاده بودند روی زمین و اتفاق بد این بود 

که ماکت علمی دانش آموز افتاده بود روی زمین و خراب 
موقع راه رفتن کتاب بخواند. او می دانست که اشتباه کرده و نباید شده بود. کله کوک خیلی شرمنده شد. 

2

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

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

روی زمین و قمقمه آبش شکست و همه کتاب هایش خیس شد.همکالسی هایش خورد و همکالسی اش نقش زمین شد و همه وسایلش ریخت سربه هوا راه می رفت و حواسش به دوروبرش بود که محکم به یکی از کارهای دیگری انجام می دهند. کله پوک هم چندوقت پیش  اما کله پوک ها وقتی اشتباهی می کنند، 
کله پوک ها اصالً دوست ندارند باعث ناراحتی کسی بشوند یا به کسی صدمه بزنند، اما وقتی 

ناخواسته باعث ناراحتی کسی می شوند، جرأت عذرخواهی کردن ندارند. بله، درست متوجه 
شدید؛ عذرخواهی نیاز به جرأت و شهامت دارد، و کله پوک قصه ما می ترسید عذرخواهی کند و 

مسئولیت اشتباه خودش را به گردن بگیرد. برای همین قبل از اینکه همکالسی اش چیزی بگوید، گفت: 
تقصیر خودته. چرا حواست نبود و به من خوردی؟ همکالسی کله پوک گفت: ولی من راه خودم را 

می آمدم و تو یک دفعه پریدی جلوی پای من. کله پوک برای اینکه تقصیر به گردنش نیفتد گفت: 
»اصالً خوب شد که قمقمه ات شکست. از این به بعد بیشتر دقت می کنی تا به کسانی که 
همکالسی اش در جمع کردن وسایلش از روی زمین هم کمک نکرد.به روزنامه دیواری ها نگاه می کنند برخورد نکنی.« و راهش را کشید و رفت و حتی به 

دانش آموز خراب شود. دانش آموز زد زیر گریه. کله کوک ها حاال او باعث شده بود ماکت علمی یک 
اولین کاری که بعد از اشتباه انجام می دهند این است که معذرت خواهی 

می کنند. معذرت خواهی فایده های زیادی دارد. درست است که با معذرت خواهی 
ماکت علمی درست نمی شود، ولی دانش آموز می فهمد که کله کوک نمی خواسته او را 

اذیت کند و خود کله کوک هم از این پیشامد ناراحت است و این طوری غصه اش کمتر می شود. 

به عالوه دانش آموز می فهمد که کله کوک از کارش پشیمان است و سعی می کند دیگر این کار 

اشتباه را انجام ندهد.  کله کوک ها بعد از اشتباه معذرت خواهی می کنند و بعد از معذرت خواهی سعی 

می کنند خراب کاری شان را جبران کنند. ماکت علمی دانش آموز خراب شده بود و مطمئناً معلمش به او 

نمره خوبی نمی داد. کله کوک پیش معلم دانش آموز رفت و ماکت علمی خراب شده را به معلم نشان داد 

و اعتراف کرد که او ماکت علمی دانش آموز را خراب کرده است و از معلم خواست به دانش آموز وقت 

بدهد تا دوباره ماکتش را درست کند. معلم قبول کرد و دانش آموز خوشحال شد. حاال باید کله کوک توی 

درست کردن ماکت علمی به دانش آموز کمک می کرد، اما کله کوک بلد نبود ماکت علمی بسازد. دانش آموز 

به او گفت که خودش می تواند دوباره ماکت علمی بسازد، فقط تهیه وسایل ماکت برایش سخت است، 

و کله کوک در تهیه وسایل ماکت علمی به دانش آموز کمک کرد و دانش آموز کله کوک را 

این جوری کله کوک یک دوست جدید پیدا کرد.قابل اعتمادی و من خیلی دوست دارم با تو دوست بشوم. و گفت: خوشحالم که با تو آشنا شدم. تو خیلی مهربون و بخشید و مشکل ماکت علمی اش هم حل شد. دانش آموز به کله کوک 

هم اشتباهشان را جبران از اشتباهشان معذرت خواهی نمی کردند و هیچ وقت وقت ها این جوری دیگران را ناراحت می کردند، چون بعد کله پوک ها خیلی وقت ها این جوری ناراحت می شدند و خیلی همکالسی اش دیگر او را دوست ندارد و با او حرف نمی زند.هیچ وقت با او دوست نباشد. کله پوک هم خیلی ناراحت بود که همکالسی کله پوک تصمیم گرفت با کله پوک قهر کند و دیگر کتاب هایش آب ریخته است  وخیلی حالش بد بود. آن روز سرش آمده است. هم قمقمه آبش شکسته و هم روی شد و فکر کرد چه روز بدی است و چقدر بال همکالسی کله پوک خیلی ناراحت 
نمی کردند.

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، گردشگری

تصویرساز:سودهشیدا
نویسنده:ریحانهعاملنیک

آرش و موش موشکی به استان البرز می روند

آبشار شر شر شر
بیا برویـم خور

یکی بود، یکی دیگه هم بود. آرش و موش موشک 
قصه ما از سفر لرستان برگشته و حاال مهمان 
خانه پدربزرگ بودند.  آرش نشسته بود و با 
موش موشک بازی می   کرد که صدای غیژغیژ 
در اتاق پدربزرگ آمد. آرش موش موشک را 
گذاشت توی جیبش و رفت پشت در اتاق و 
تق تق در زد و گفت: اجازه هست بیام داخل؟

پدر         بزرگ گفت: بیا نوه من. توی اتاق، یک عالمه 
کتاب کوچک و بزرگ بود. آرش گفت: می   تونم 

کتاب   ها رو ببینم؟ صندلی پدر   بزرگ جیرجیر 
صدا داد. پدربزرگ گفت: آره عزیزم.

آرش کتابی برداشت و دید روی جلد آن عکس 
یک پرنده بزرگ است و پرسید: این چه پرنده   ای 

است؟ پدربزرگ گفت: این یک عقاب است. 
پدربزرگ درحالی که صندلی اش عقب جلو 

می   رفت، خوابش برد. در همین حال باد زد و 
پنجره اتاق باز شد!!!! بله، باد مهربان وارد اتاق 

شد و گفت: آرش! می   خواهی دوست من رو 
ببینی؟ دوست من در استان البرز در شمال 

کشور زندگی می   کند. اونجا دیدنی   های زیادی 
داره مثل آبشار خور! آرش پرسید: دوستت 

کیه؟ آبشار؟ خور؟ باد مهربان گفت: دوست 
من یک عقاب پَرقرمز از استان البرزه و آبشار به 

جایی می گن که یک رود از یک جای بلند مثل 
کوه به پایین می ریزه. خور هم در استان البرزه و 
اسم جاییه  که این آبشار خیلی قشنگ و بزرگ 
رو داره. استان البرز خیلی خوش آب وهواست 
و کوه هاش پر از درخته و رودخونه   هاش ماهی 
قرمز و جنگل   هاش عقاب پرقرمز و قوچ داره!

در همین موقع عقاب پرقرمز اومد و نشست لب 
پنجره و بچه   ها با خوشحالی بهش سالم کردند. 

باد مهربان گفت: حاال بیایید برویم آبشار خور را 
ببینیم. عقاب پرقرمز آرش را روی گردن خودش 
گذاشت و در آسمان پرواز کردند. کم کم نزدیک 
آبشار خور می شدند که آرش فریاد زد و گفت: 

وااای اونجا رو! اون یک آبشاره! چقدر بلنده! 
انگار یک لباس سفید برفی تنش کرده و رفته 

به طرف پایین!  عقاب چرخی زد و آرش افرادی 
رو دید که با طناب و کوله پشتی از کوه و آبشار 

یخ زده    برفی باال می   رفتند و بعضی ها هم با وسایل 
مخصوص روی برف و یخ ها سرمی   خوردند و 
بازی می   کردند.  آرش از باد مهربان پرسید: 

اون   ها چه می   کنند؟ باد مهربان هوف هوفی کرد 
و گفت: زمستون   ها آب اینجا یخ می زنه و همه جا 

پر از برف می شه. برای همین کسانی که دوست دارند از کوه برفی باال بروند و کوهنوردی 
کنند به اینجا می   آیند و خوش می   گذرونن و بعضی   ها هم اسکی می   کنن، یعنی با کفش، 

چوب و عصای مخصوص روی برف   ها سر می خورن و بازی می کنن. موشک روی برف   ها 
ویییژژی کرد و سر خورد و خندید. آرش از اینکه با آبشار خور آشنا شده بود، خیلی 

خوشحال بود و از موش موشک و باد مهربان خواست تا او را بیشتر با استان البرز آشنا 
کنند. شما هم اگر دوست دارید بیشتر استان البرز را بشناسید، هفته دیگه با ما همراه شوید.

ه ديگه 
هفت

با ما همراه شويد
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نویسنده:الهامصالح

می شـدند، بـاد هـم بیشـتر هوهـو می کـرد و بـه اطـراف سـرما می کـرد و او هـم منتظـر بود. هرچـه به تولد نـوزاد نزدیک آمـدن یـک نـوزاد بودنـد. بـاِد سـرگردان هوهو خانـواده برفـی منتظـر بـه دنیـا 
می ریخـت. باالخـره در نیمه شـب یـک روز پاییـزی ایـن نوزاد بـه دنیا 

آمد. او سـفید و تپلی و خیلی دوست داشـتنی بود. خانواده برفی، اسـم نوزاد 
جدیـد را دونـه بـرف گذاشـتند.  به جـز دونـه بـرف، نوزادهای دیگـری هم 
بـه دنیـا آمدند. بـا تولد آن هـا خانواده برفی شـروع بـه حرکت کردنـد. قرار 
بـود آن ها شـهرهای مختلـف را با هـم بگردنـد.  دونه برف برخـالف نوزاد 
انسـان ها و حیوان هـا خیلی خیلـی زود بـزرگ شـد. او زود راه رفتـن را یاد 
گرفـت و حتـی با خانـواده برفی شـروع کرد بـه دویدن. آن هـا برای 

می خندیـد و حـرف مـی زد، امـا هنوز بچـه بود. رسـیدن بـه مقصد عجلـه داشـتند. دونه بـرف راه افتـاده بود، 

او نمی خواسـت بـا آن عجله راه 

برود. دلش می خواسـت خیلـی خوب همه جا 

را نـگاه کنـد. دونه برف با تعجب، محیـط اطرافش را 

تماشـا می کرد. او از شـاخه های یک درخت خوشـش آمد. 

روی بلندترین شـاخه درخت نشسـت و بلندبلند گفـت: »وای! 

چـه درخـت زیبایـی!«  مادر برفـی خندید: »بلـه دونه بـرف، اما 

 را در بهار ببینی. در بهـار، برگ های درخت 
تـو بایـد این درخـت

رشـد می کنـد، امـا حـاال برگ هایش ریختـه.«  دونـه برف هم 

خندیـد: »امـا ایـن درخـت همیـن االن هـم خیلی قشـنگ 

اسـت.« بعد همین طورکه از روی یک شـاخه به روی 

شـاخه دیگر می پریـد، از مادر برفی پرسـید: 

»مامـان؟ تو بهـار را دیده ای؟« 

مادربرفـی بازهم خندیـد: »خانواده 

بهـار را ببیننـد.« دونـه بـرف 
برفـی نمی تواننـد 

بـا چشـم های غمگیـن بـه مـادر برفـی نـگاه کـرد: »یعنی 

هیچ وقـت؟«  مادربرفـی گفـت: »فقـط بعضـی وقت هـا، همـان 

وقت هایـی کـه بـاد، خیلـی هوهـو می کنـد، همـان وقت هایـی کـه هوا 

خیلـی سـرد اسـت.«  دونـه برف امیدوار شـد. شـاید می توانسـت بهـار را 

ود، او باد را دوسـت داشـت.  
ببینـد. اگـر قـرار بود بـاد باعث دیـدن بهار شـ

دونـه بـرف از روی شـاخه های درخـت به سـمت پاییـن ُسـر خـورد و کـم 

مانـده بـود همراه مـادرش روی زمین بیفتـد، اما باد یک دفعه دسـت دونه 

بـرف را از دسـت مـادرش جدا کـرد. دونه برف تا بـه خودش بجنبد، 

مـادر برفـی را گم کـرد. او روی یک گل زمسـتانی افتـاد. گل که 

سـردش شـده بـود، عطسـه کـرد: »وای! چـی کار می کنی 

بـرف کوچولو؟ یـخ زدم. زودی از روی من بلند 

 » شو!

بـاد دوبـاره آمـد و دونـه بـرف 
دونـه  کـرد.  بلنـد  زمسـتانی  گل  روی  از  را 

بـرف همـراه بـاد بـه این طـرف و آن طرف می رفـت. او 

سـرگیجه گرفتـه بود. دلش هم بـرای مادرش تنگ شـده بود. 

به خاطـر همیـن بغـض کـرد و بـه باد گفـت: »من مـادر برفـی را 

می خواهـم.« بـاد با صـدای بلند خندیـد: »هاهاها! مـن می خواهم تو را 

پیـش بهار ببـرم.«  دونه برف می خواسـت بهـار را ببیند، امـا مادرش 

را بیشـتر از بهار دوسـت داشـت: »نه! من را پیش مـادرم ببر!« دونه 

بـرف فهمیـده بود که باید درکنـار خانواده برفی باشـد. باد وزید و 

وزیـد، هوهـو کرد و رفـت و رفت تا دوباره دسـت دونه برف 

را در دسـت مـادرش گذاشـت. دونـه بـرف به همراه 

شدند.خانواده برفـی روی زمین افتادنـد وآرام آرام  آب 

1

2

3

4

دونه برف
قصه های شهر برفی
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