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دکمه سفید راه راه 

تصویرساز: عارفه حق گشایی
شاعر: زهرا داوری
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ژاكت صورتی خيلی وقت بود كه تِه ته كمد مانده بود. او و 

بقيه لباس های بافتنی وقتی هوا گرم شد، به ته كمد رفتند چون به 

آن ها نيازی نبود. ژاكت صورتی با همه لباس ها دوست بود، اما سه 

تا دكمه ای كه روی آن دوخته شده بودند، دوست های صميمی او 

به حساب می آمدند. دكمه ها وقتی كه ژاكت ته كمد قرار گرفت 

ناراحت شدند. آن ها سه تا بودند؛ سفيدرو، سفيدك و سفيد راه راه. 

ژاكت صورتی وقتی ناراحتی دكمه ها را ديد به آن ها توضيح داد: 

»آدم ها توی هوای گرم، لباس بافتنی نمی پوشن.«

صورتی و بقيه لباس های بافتنی دوباره به اول كمد برگشته بودند و خوابيدند، اما هوا كه روشن شد، چشم هايشان را باز كردند. ژاكت حوصله اش سر رفت، او هم خيلی زود خوابش برد. آن ها يك سال می خواست شيطنت كند، اما وقتی ديد كه برادرهايش خوابيده اند، رفت. سفيدرو و سفيدك هم خوابشان می آمد. دكمه سفيد راه راه ژاكت صورتی جواب داد: »يك سال بعد.« و يواش يواش به خواب كشيد: »وقتی هوا دوباره سرد شد.«  سفيدرو پرسيد: »يعنی كی؟« ژاكت صورتی كه كم كم ته كمد خوابش گرفته بود، خميازه  سفيدك پرسيد: »پس ما كی دوباره به اول كمد برمی گرديم؟«
از بيرون به داخل كمد نور می آمد. 

يك روز دختر كوچولو با دست های خيلی سرد، ژاكت صورتی 

را توی دست هايش گرفت. ژاكت صورتی اصالً سردش نبود. او 

می توانست دختر كوچولو را گرم نگه دارد. دختر كوچولو ژاكت 

صورتی را پوشيد و به سمت حياط دويد. هوا سرما داشت. ژاكت 

صورتی صدای مادر دختر كوچولو را شنيد كه می گفت: »دكمه هايت 

را ببند.«همين كه دست های دختر كوچولو به دكمه ها خورد، آن ها 

هم از خواب بيدار شدند. دختر كوچولو دكمه های ژاكت را بست. 

سفيدك، سفيدرو و سفيد راه راه يکی يکی وارد جادكمه ای شدند. 

وقتی هوا تاريك شد، دختر 
كوچولو به اتاق برگشت. او 

دكمه های ژاكت را باز كرد و 

ژاكت را توی كمد گذاشت. ژاكت 
صورتی فکر كرد انگار سفيد 

راه راه دستش را ول كرده، اما 

سفيد راه راه همان جا روی ژاكت 

بود.  فردا صبح توی حياط برف 

آمده بود. سفيد راه راه اين دفعه از 

خوشحالی بيشتر باال و پايين پريد. 

كمی بعد كه دختر كوچولو به اتاق 

برگشت، ژاكت صورتی متوجه 

شد كه سفيد راه راه نيست. هوا 

سرد بود و سفيد راه راه می ترسيد. 

او صدا می زد: »سفيدرو! سفيدك!« 

اما نه از سفيدك خبری بود، نه از 

سفيدرو. دختر كوچولو خيلی زود 

فهميد كه دكمه ژاكتش نيست. او 

اتاق و بعد حياط را گشت. سفيد 

راه راه روی پله آخر افتاده بود. 

دختر كوچولو دكمه را به مادرش 

داد و مادرش آن را روی ژاكت 

دوخت. سفيد راه راه خوشحال شد 
و محکم به ژاكت چسبيد. 
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3
راه راه هم به بپربپر ادامه داد. نمی شم.« ژاكت صورتی ديگر حرفی نزد. سفيد نه نه! من خيلی سفت به جادكمه ای چسبيدم. گم همين طور كه باال و پايين می پريد، جواب داد: »نه به جادكمه ای نچسبی، گم می شی.«  سفيد راه راه گفت: »بازيگوشی نکن. اگر بپربپر كنی، اگر درست ژاكت صورتی، يواش توی گوش سفيد راه راه نشسته بودند، اما دكمه راه راه هی وول می خورد. می كند. سفيدرو و سفيدك خيلی آرام سر جايشان متوجه شد كه دكمه راه راه توی جادكمه ای بپربپر صورتی همين طور كه به اطراف حياط نگاه می كرد، ژاكت صورتی و دكمه ها هم خوشحال بودند. ژاكت ديگر سرمای هوا دختر كوچولو را اذيت نمی كرد. 
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نویسنده: الهام صالح

سالم دوست جون هاي كفشدوزك! امروز توي ايستگاه نقاشي كفشدوزك 
بياره. آخه قراره همه با هم يك نمايشگاه نقاشي راه بندازن. پس شما هم هستند و مدادرنگي ها منتظر قطارند تا بياد و براشون فشفشه و برف شادي يك عالمه خبر هست. خورشيد هست، درخت و ابر و گل هست، ماشين و كوه ها 

مدادرنگی هاتون رو بردارين و نقاشی بکشيد و سريع برای كفشدوزك ارسال 
هست تا چاپشون كنهكنيد تا توی نمايشگاه ما شركت كنيد. كفشدوزك منتظر نقاشی های قشنگتون 

علی اکبر هاشمی

از دبستان درخشان

 آیه رستم  زاده
پیش دبستان 1

 پوریا بلوچ زاده
از دبستان درخشان

 النا قاسمی
6 ساله از دزفول

2
نام تصویرساز:عارفه حق گشایی
نام نویسنده:عظیمه حق گشایی

بریم سراغ نقاشی های جذاب شما
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كفشدوزك كوچولو خيلی ناراحت بود. مامانش قول 
داده بود برای او لباس نو ببافد تا توی مهمانی بپوشد، 
اما لباس نو به موقع آماده نشد و كفشدوزك كوچولو 
نتوانست لباس نو را توی مهمانی بپوشد.  كفشدوزك 

كوچولو به مامانش  گفت: تو به قولت عمل نکردی، 
حاال بعد از مهمونی لباس نو به چه دردی می خوره؟ 

مامان جواب داد: تقصير من نبود، خاله عنکبوت قول 
داده بود برای من نخ بياره، اما نخ ها به موقع به دست 
من نرسيد. كفشدوزك كوچولو با خودش گفت: پس 

تقصير خاله عنکبوته كه لباس من به موقع آماده نشده 
و راه افتاد و رفت پيش خاله عنکبوت و به او گفت: 

چرا بدقولی كردی و نخ ها رو به موقع به دست مامانم 
نرسوندی؟ خاله عنکبوت گفت: من نخ ها رو به موقع 
آماده كردم، اما چون پادرد داشتم نخ ها رو به هزارپا 

دادم تا برای مامانت بياره، ولی هزارپا نخ ها رو به موقع 
برای مامانت نياورده. هزارپا بدقولی كرده نه من. 

كفشدوزك كوچولو با عصبانيت پيش هزارپا رفت و به 
او گفت: چون تو بدقولی كردی و نخ ها رو به موقع برای 

مامانم نياوردی، لباس من برای مهمونی آماده نشد. 
هزارپا جواب داد: تقصير من نبود. كفش های من پاره 

شده بوده و من منتظر بودم تا بابابزرگت كفش های من 
رو بدوزه، اما عموكفشدوزك كفش های من رو به موقع 

ندوخت.

ظهر سوزن رو آوردی، ولی مامانت قول داده بود كه خودت سوزن رو برای من آوردی. اگه يادت باشه تو مامانت سوزن رو خيلی دير به دست من رسوند. تو به مامانت پيغام دادم كه سوزنش رو برام بفرسته، اما و گفت: تقصير من نبود. سوزن من شکسته بود و من مهمونی آماده نشد. عمو كفشدوزك كمی فکر كرد آماده نکردين؟ به خاطر بدقولی شما لباس من برای شما بدقولی كردين و كفش های هزارپا رو به موقع نشده. و رفت پيش عموكفشدوزك و به او گفت: چرا بابابزرگمه كه لباس من به موقع برای مهمونی آماده كفشدوزك كوچولو با خودش گفت: پس تقصير 
سوزن رو صبح به دست من برسونه.

كفشدوزك كوچولو كمی فکر كرد و يادش آمد كه وقتی مامانش سوزن را به او 

می داد به او گفته بود كه توی راه بازيگوشی نکند و به موقع سوزن را به دست 

بابابزرگ برساند، اما كفشدوزك كوچولو توی راه زنبورعسل را ديد و از صدای 

ويزويز او خيلی خوشش آمد و با او دوست شد و هر دو با هم كلی آواز خواندند. 

كفشدوزك كوچولو تا آن موقع حشره ای را نديده بود كه كار قشنگی مثل جمع 

كردن شهد گل ها داشته باشد و موقع كار آواز بخواند. كفشدوزك كوچولو آهی 

كشيد و گفت: پس مقصر اصلی خودمم. اين من بودم كه بدقولی كردم و سوزن 

رو به موقع به بابابزرگم نرسوندم و بابابزرگم هم نتونست به موقع كفش های 

هزارپا رو بدوزه و هزارپا هم نتونست به موقع نخ ها رو برای مامانم بياره و مامانم 

هم نتونست به موقع لباس من رو برای مهمونی آماده كنه. كفشدوزك كوچولو به 

خودش قول داد كه ديگه بدقولی نکنه و كارها رو به موقع و سروقت انجام بده.

1

23



صياد
درآمدند و دام را با خود به هوا بردند.« راحت است، اما اتفاقی می افتد: »ناگهان پرنده ها همه با هم به پرواز صياد ريسمان دام را می كشد و پرنده ها توی دام می افتند. خيال صياد حاال همه شان توی دام بودند.«خودش می رسد: »پرنده ها يکی پس از ديگری به سراغ دانه ها رفتند. صبر كند، شايد بتواند همه شان را به دام بيندازد. خب! صياد به هدف آمدند. صياد خواست ريسمان دام را بکشد، اما فکر كرد بهتر است كمی هستند. پس به سراغ دانه ها می روند: »چندتا از پرنده ها به سراغ دانه ها بعد دسته ای پرنده از راه می رسند تا آب بخورند، اما آن ها گرسنه هم يکی از روزها صيادی دركنار چشمه، دامی پر از دانه پهن می كند. كمی 

تعقيب
پُر آب گذشتند. صياد هم به آب زد و در پی آن ها از آب گذشت.«صياد در همه مسير ها دنبال پرنده ها است: »پرنده ها از باالی رودخانه ای می چريدند، گذشتند. صياد هم به دنبال آن ها از مرتع گذشت.« می رود: »پرنده ها از باالی مرتع سرسبزی كه دام های گوناگون در آن اما صياد به حرف مرد گوش نمی دهد و همين جور دنبال پرنده ها نکن كه ديگر كاری از تو ساخته نيست.«برخورد، و وقتی اين منظره را ديد گفت: بيهوده وقت خودت را تلف می افتد و در راه به يك مرد برخورد می كند: »در راه مردی به صياد صياد كه نمی خواهد پرنده ها را از دست بدهد، به دنبال پرنده ها راه 

پرنده ها اشتباه 
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نویسنده: الهام صالح

داستان »تفرقه« است، شايد آن را شنيده باشی. اين هفته يك داستان قديمی را با هم می خوانيم. اسم اين 

»ج« کودکان و نوجوانان/ برای گروه های سنی »ب« و تفرقه/ یک قصه قدیمی/ کانون پرورش فکری 

تفرقه
دارم، اگر به آنجا برويم بهتر است.«جنگل جای امنی است.« ديگری گفت:»تاكستانی در اين نزديکی سراغ بيايند، اما هركدام از آن ها نظری دارد: »يکی گفت: »به جنگل می رويم، هوا كه كم كم تاريك می شود، پرنده ها به اين فکر می افتند كه فرود پرواز می كردند و صياد هم به دنبال آن ها بود.«نه صياد خسته می شود، نه پرنده ها: »غروب شده بود، اما پرنده ها همچنان تپه ای گذشتند. صياد هم از تپه باال رفت تا مبادا گم شان كند.« گذشتند. صياد هم در پی آن ها از گندمزار گذشت. پرنده ها از باالی صياد مزرعه ها و تپه ها را پشت سر می گذارد: »پرنده ها از باالی گندمزاری 

خوانش کتاب »تفرقه«

اسير
كاری نکردم، ظاهراً خودشان می خواستند اسير من بشوند.«پرنده ها را گرفته: »صياد دام پر از پرنده را به زمين گذاشت و گفت: من صياد در طول مسير، مرد را می بيند. مرد می خواهد بداند صياد چطور و به طرف شهر به راه افتاد.« زمين افتادند. صياد آمد، دام پر از پرنده را برداشت و به كولش انداخت خوشحال می شود، چون می داند پرنده ها را می گيرد: »پرنده ها با دام به اين همان چيزی است كه صياد می خواهد. او كه عصبانی شده بود، رفته رفته پايين آمد.«نيروهايشان در يك جهت به كار نمی رفت. به همين دليل تور با پرنده ها می كنی چه اتفاقی می افتد؟ آفرين! درست حدس زدی: »حاال ديگر همه به سمت تاكستان و بعضی ها هم به سمت كوه پرواز می كنند. فکر خب! حاال پرنده ها سه دسته شده اند؛ بعضی ها به سمت جنگل، بعضی ها نمی تواند از كوه باال بيايد.« مناسب ترين جا برای فرود آمدن، قله كوه است؛ صياد در تاريکی يك گروه ديگر از پرنده ها هم نظر ديگری دارند: »يکی هم گفت: 

صورتك های انگشتی 
يك سالم پر از رنگ به دوست كفشدوزكی، امروز هم يك نقاشی 

هيجان انگيز داريم ، مطمئنم كه تو هم از نقاشی های هيجان انگيز 

خوشت می آيد. قرار است با انگشت هايت نقاشی های زيبا بکشی. تو تا 

به حال با انگشت هايت نقاشی كشيده ای؟ اين دفعه  می خواهيم به تو 

ياد بدهيم كه چطوری می توانی با اثر انگشت هايت صورتك های زبيا 

بکشی.  پس عجله كن و وسايلی كه می گوييم را آماده كن:

رنگ انگشتی يا گواش   /   پالت يا يك ظرف برای مخلوط كردن 

رنگ و آب    /   كاغذ    /   ماژيك يا خودكار با رنگ های مختلف  

برای شروع كار بايد مقداری آب داخل رنگ بريزی تا رنگ كمی 

رقيق شود. بعد از آن انگشت خود را در رنگ فرو ببر. می توانی با 

استفاده از يك قلم مو هم رنگ را روی انگشتت بگذاری. اگر از قلم مو 

استفاده كردی بايد رنگ را به شکلی  روی انگشتت بگذاری كه  سر 

انگشتت را كامال بپوشاند. بعد از اين كار، انگشت رنگی ات را روی كاغذ 

بگذار تا رنگ روی كاغذ منتقل شود، حواست باشد انگشتت را محکم 

روی كاغذ فشار بدهی تا اثر انگشتت پر رنگ باشد. برای اين كار می 

توانی از رنگ های مختلف استفاده كنی. برای انتخاب رنگ ها می توانی 

به اين فکر كنی كه مثال وقتی يك نفر عصبانی است صورت او چه رنگی 

می شود. يا مثال كسی كه خيلی خندان و خوشحال است. حتی می توانی با 

رنگی كردن همه انگشت هايت، اثر انگشت هايی با اندازه های مختلف 

داشته باشی.  در مرحله بعدی بايد با ماژيك يا خودكارهای رنگی با اين 

اثر انگشت ها شکلك های بامزه درست كنی. برای آنها چشم و  ابرو 

بگذار. برايشان مو هم بکش، موهای فرفری يا موهای صاف. كاله های 

مختلف هم می توانی برايشان بکشی. حتی می توانی برای آنها لباس هايی 

كه دوست داری بکشی. با خودكارها يا ماژيك های رنگی لباس ها را 

به شکل هايی كه دوست داری تزيين كن.  می توانی با كشيدن تعداد 

زيادی از اين صورتك ها شکلك های مورد عالقه ات را بکشی. حتی می 

توانی با آنها اعضای يك خانواده را بسازی.   برای هر كدام از صورتك ها 

می توانی يك داستان بسازی. يا حتی با استفاده از چند شخصيت كه 

كشيده ای يك قصه تعريف كنی. يادت باشد حتما از نقاشی هايت عکس 

بگيری و آنها را برای ما هم بفرستی. می توانی داستان هايت را هم برای 

ما بگويی. ما منتظر كارهای زيبايی كه كشيده ای هستيم. 
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ــم. ايــن جــدول در مــورد داســتان  ــا يــك جــدول آمده اي ــاز هــم ب دوســت خــوب كفشــدوزكی ســالم! ب

ــی  ــی می توان ــن داســتان را بدان ــرای اين كــه اي ــل. ب ــد اصحــاب في ــه آن هــا می گوين كســانی اســت كــه ب

ــی جــواب ســؤاالت  ــی می توان ــرداری و ســوره فيــل را پيــدا كنــی. معنــی آيه هــا را كــه بخوان قــرآن را ب

جــدول را پيــدا كنــی.

1-- سوره فيل يکی از سوره های كوچك قرآن است و 

در جزء .......... قرار دارد.

2- فهرست قرآن را نگاه كن و ببين اين سوره 

چندمين سوره قرآن است.

3- اين داستان در سرزمينی كه اسمش ....... بود ، اتفاق 
افتاده است.

4- اسم پادشاهی كه در سرزمين يمن حکومت می كرد 
........................... بود.

5- او تصميم گرفت كه برای آبادتر شدن سرزمين 

يمن يك ........ بسازد تا مردم به زيارت آنجا بروند و 

ديگر به خانه خدا نروند.

6- وقتی تصميم پادشاه يمن به نتيجه ای نرسيد تصميم 

گرفت به خانه خدا حمله كند و آنجا را نابود كند. او 

برای اين كار از ......... پادشاه عربستان خواست به او 
كمك كند.

7- اما خداوند نقشه آن ها را در  .................. و تباهی 
قرار داد.

8- آن ها با لشگری از ............... ها به سمت خانه خدا 

رفتند تا آنجا را نابود كنند.

9- اما در راه پرندگانی كه به آن ها ...... می گويند، باالی 

سرشان را پوشاندند و آن ها را سنگباران كردند.

10- بعد از اين، اتفاق آن معروف شد به سال 
........................
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بين عکس های اين هفته، حيواناتی را می بينيم كه با 

بچه هايشان خيلی مهربان هستند. شير پدر با محبت 

به توله اش نگاه می كند. حتی بين حيوانات هم 

پدرها و مادرها مهربان هستند. 

نر با مهربانی به توله 

خود نگاه می کند.

انگار این یوزپلنگ و 6 

توله اش برای عکاس ِژست 

گرفته اند.

یک عکس خیلی نزدیک از 

چشم فیل.

در سرمای زمستان، این 

پرنده ها کنار هم نشسته اند تا 

بیشتر گرم شوند.

ش و ارغوانی 
طبیعت بنف

در غروب خورشید.
گروهی از گوره خرها 

درکنار هم.

این بچه گربه بازیگوش هم 

ی دو پایش ایستاده.
رو
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