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دوم    ش���ال و کاُلهت را بَردار. لباس گرم بپوش. زمس���تان آمد. میکروب های سرماخوردگی هم 
آمده اند. آن ها دنبال یک جای گرم و نرم در بدن تو می گردند. می خواهند تو را مریض کنند.

پس راِهشان نده. مثل یک نگهباِن خوب، مواظب بََدنَت باش!
به میکروب ها بگو: ورود ممنوع!

اّما زمس���تان که فقط میکروب و مریضی ندارد! چیزهای خوب هم دارد. برف دارد، برف بازی دارد، 
آدم برفی دارد. شب چلّه دارد. آش گرم و لبوی داغ دارد. انار و پرتقال و لیموشیرین دارد...

تو هم فکر کن!حتماً چیزهاي خوب دیگري در زمستان پیدا مي کني! زمستان پر از خوبي و زیبایي است.
پس به فصل سرما سالم کن و بگو: »زمستان ،به شهر ما خوش آمدي!« 

ماهبهدنياآمدهاي
تولّدتوكهدراين
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قّصه ي اّول : 
یکی بود، یکی نبود. یک دستکش بود که اسمش »َسرمایـی« 
بود. یک شب، َسرمایـی خوابش نمی بُرد. حوصله اش َسر 
رفته بود. بلند شــد و به آشپزخانه رفت تا چایـی َدم کند. 
خانمِ قوری تا او را دید، گفت: »واي، تو چه قدر ســردي! 

زود از آشپزخانه برو بيرون!«
َسرمایـی ناراحت شد. از آشپزخانه بيرون رفت. بعد هم به 
اُتاق آمد و کنار بخاری نشســت. اّما بخاری هم سرش داد 

زد که: »برو کنار! تو خيلی سردی!« 
ــرمایـی با ناراحتی از اُتاق بيرون رفت. بعد هم از خانه  َس

بيرون رفت. رفت و رفت تا رسيد به یک آدم برفی.
آدم برفی از سرما می لرزید. تا دستکش را دید، خوش حال 

شد و گفت: »تو چه قدر گرمی! بيا پيش من!«
دستکش خوش حال شد. رفت پيش آدم برفی و شد دست های او. همان جا ماند و دیگر 

هيچ جا نرفت 

دستکش يك اسم و چند قّصه

قّصه ي دوم :
زمستان تمام شده بود که دستکش سفيد، به دنيا آمد. وقتی به او گفتند که باید تا زمستان بعد صبر کند آن قدر گریه 

کرد تا خوابش برد.توي خواب پر کشيد و رفت به آسمان. یک تّکه ابرکوچولو را دید که شکل فرشته بود.
فرشته ي ابري گفت: »سالم دستکش سفيد! خيلی خوش آمدی!«

لُپ های دستکش، از خجالت سرخ شد.
از فردای آن روز، دستکش و فرشته ي ابري، صبح های خيلی زود بيدار 
می شــدند و با هم کار می کردند. آســمان را آب و جارو می کردند. 
ابرها را می ُشســتند. ماه و خورشيد و ستاره ها را برق می انداختند. 

هر دوتایـی شان هم خوش حال بودند.
روزها گذشت. هفته ها تمام شد. ماه ها آمدند و رفتند، تا این که 
یک روز هوا سرد شد. برف بارید. دانه های برف قِل و قِل و قِل 

از آسمان می افتادند پایين.
دستکش به دانه های برف نگاه کرد و آه کشيد.فرشته ي ابري پرسيد: 

»چی شده؟«
دستکش گفت: »دلم می خواست آن پایين بودم و برف بازی می کردم!«

فرشته ي ابري گفت: »من هم برف بازی را دوست دارم. بيا با هم برویم پایين و         
                            بازی کنيم!«

                     آن وقت دوتایـی با گلوله های برف، پایين رفتند          

 محّمدرضا شمس

 طاهره ِخَرد ور
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 تصويرگر: سحر حقگو

قّصه ي سوم :
دستکش کوچولو با گریه گفت: »من دلم نمی خواهد دستکش باشم!«

سوسک سياه روی دیوار گفت: »این که گریه ندارد! هرچه دوست داری، باش!«
دستکش کوچولو خوش حال شد. اشک هایش را پاک کرد و گفت: »دوست دارم جوراب 

باشم.« بعد هم دوید و رفت توی یک کفش.
ــتند بروند توی کفش. دیدند دستکش  پاها آمدند. خواس

جایشان خوابيده. عصبانی شدند. با لگد، دستکش را 
پَرت کردند بيرون. دستکش اُفتاد توی یک حوض 

پُر آب.
ماهی های حوض، دســتکش را از آب گرفتند و 
ــری دریایـی، مهمان  ــان. دوتا پَ بردند به خانه ش

ماهی ها بودند. ماهی ها دستکش را به پَری دریایـی ها 
دادند و گفتند: »برایتان جوراب آورده ایم.«
پَری دریایـی ها گفتند: »ما که پا نداریم!«

ماهی ها گفتند: »ُدم که دارید!«
ــرما هم  ــيم. دیگر ُدمِمان کثيف نمی شــود. َس ــری دریایـی ها گفتند: »راســت می گویيد! اگر جوراب بپوش پَ

نمی خورد.«
بعد هم ُدمِشان را کردند توی دستکش. اتّفاقاً ُدمِ پری ها، 5 شاخه ای بود و توی دستکش جا شد. 

به این ترتيب، دستکش کوچولوی قّصه ی ما به آرزویش رسيد و شد جوراب، جوراب پری های دریایـی 

 شكوه قاسم نيا

قّصه ي چهارم :
باران بارید. دستکِش اَخمو خيس شد. از بَنِد رخت افتاد و وسط باغچه نشست.

یک مورچه از آن جا َرد می شــد. دســتکش اَخمو او را صدا کرد و گفت: »فرار 
نکن، بيا این جا!«

مورچه آهسته به طرفش آمد. التماس کرد و گفت: »مرا نخور!«
دســتکش اَخم هایش را باز کرد. انگشت هایش را دراز کرد. با مهربانی خندید. 

مورچه خوش حال شد. توی دستکش دوید. چرخ زد. بيرون پرید و سوت زد.
مورچه ها، صدای سوت را شنيدند.

آن وقت صف کشيدند و حرکت کردند. به دستکش رسيدند و 
رفتند توی آن.

دستکش یک خانه شد. برای مورچه ها یک النه شد. او دیگر 
هيچ وقت اَخم نکرد 

 مجيد راستی
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بَهبَه،چههوايي!

باران هدیه ای از آسمان است.

چه مهربان است خدا، مثل مامان و بابا.

چه مهربان است خدا !
 مهری ماهوتی

 تصويرگر: شيوا ضيايی

ــاران می بارد. درخت ها شــکوفه می کنند.   ب
ــفيد و صورتی، از همه رنگ! حاال باغ ها پُر از  س

ميوه هاِی جور واجور می شوند.
بَه بَه، چه ميوه های خوش مزه ای!

ــدم و برنج  ــاران می بارد. دشــت ها پُر از گن ب
می شوند.حاال همه غذا برای خوردن دارند.

بَه بَه، چه نانی، چه غذایـی!

 باران می بارد. رودها و دریاها پُر از آب می شوند.
حاال ماهی ها و قورباغه ها می توانند راحت زندگی 

کنند.
بَه بَه، چه آب صافی!

 باران می بارد. هوا را پاک می کند و خيابان ها و 
کوچه ها را می شویَد. حاال  زمين و هوا تميز است 

و همه راحت نََفس می کَِشند.
بَه بَه، چه هواي پاکي!
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گربه  مي گه: ميو ميو
سگه مي گه: بدو بدو
آب چشمه ها شورن
ماهياي توش کورن 

حاال که بلبل مي خونه،
حاال که بابا بيرونه،
حسني که باغ داره،

بَّره ي چاق داره،
بّچه ها بياین دست بزنيم

حسني چي کار داره

رگرم قورباغه مي گه: من َزَ

طوِق طال به گردنم

هاجستم و واجستم

تو حوِض نُقره َجستم

نُقره نمکدونم شد

خانومي به قربونم شد

حسني کجاس؟
چي چي مي چينه؟تو باغچه
حسني رو خواب بُردهاُردو رو آب بردهخبر بِبَر به اُردوآلوچه ي سه گردوبراي بّچه هاي کوچهبراي کي؟آلوچه

شعرها ي شنيد ني

اي دادِ بي داد
تُخمه بو مي داد
به همه مي داد 
به من نمي داد

وقتي که مي داد
پوستاشو مي داد

منم بو دادم
به او ندادم

وقتي که دادم
پوستاشو دادم

تخمه بو می داد

ُمرَغک خوبي داشتم

خوب نگهش نداشتم

شغاله اومد و بُردش

َسرپا نشست و خوردش

مرغک من

بّچه ها بیاین دست بزنین
حسني كجاس؟

من زرگرم

       تصويرگر:شيرين شيخی

بّچه ها! شما از مامان بزرگ و بابابزرگتان چه شعرهایي شنيده اید؟ آن ها را بنویسيد و براي ما بفرستيد. 
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خرگوشبازيگوش کاردستی
 از: عمو فيضی

خرگوشیداريمكهنازاست.گوشهایاودرازاست.
خرگوشمارویدوپامیپَرد،بههرطرفمیَدود.

دوستداریتوهميکخرگوشبازيگوشداشتهباشی؟
پساينكاردستیرادرستكن!

چسب. قيچی ُمَقّوا وسايلالزم:

راازمجلّهبُِبرياُكپیُكن. 3 و 2 و 1 شکلهای
آنهارارویمقّوابَچسبان.دورشانرابُِبر.

رابَردار.آنراازقسمتهاینقطهچينتاُكن.اين،بدِنخرگوش 1 ش��کلش��مارهي
است.

راازوسطتاُكنوبهقسمِتُدمبچسبان. 2 حاالشکلشمارهی
رابهقسمتَسربچسبان. 3 شکلشمارهی
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روی صورت خرگوش،
چشم و َدماغ و دهان ُبگذار.

با انگشت ُدمش را فشار ِبده، خرگوش 

کوچولو می َپرد و جلو مي رود.

3

1

2

قسمت ُدم

قسمت َسر
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بزبزک زنگوله پا و
 بزغاله هايش

 سوسن طاقديس
 تصويرگر:حديثه قربان

كلوچههاینَنِهبُزبُزرگ
قرار بود »َنِنه بز بزرگ« به خانه ی بزبزک زنگوله پا بيايد و برای بزغاله ها کلوچه 

بياورد. کلوچه های ننه بز بزرگ هميشه مثل سنگ، سفت بود. 

2 . بعد، همه با هم به 
طرف خانه ی گرگ به 

راه افتادند.

1 . بزغاله ها منتظر ننه بز بزرگ بودند.
 او خيلی دير کرده بود.

حّبه ی انگور گفت: »شايدگرگ بدجنس، او را 
ُدزديده و به خانه اش برده!«

بزبزک نگران شد و گفت: »پس بايد به خانه ی 
گرگ برويم و ننه بز بزرگ را نجات دهيم!«

3 . اّما ننه بز بزرگ کجا بود؟ او 
راست راستی، در خانه ی گرگ 

زندانی بود!
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4 . گرگ بدجنس به ننه بز بزرگ گفت: »تو پير و الغری. 
و  دخترت  تا  می کنم  صبر  نمی خوری.  خوردن  درِد  به 
و  می گيرم  را  آن ها  بيايند،  تو  نجات  برای  بّچه هايش 

می خورم.«

5 . ننه بز بزرگ داد زد: »مگر من می گذارم تو آن ها 
را بخوری!...«

بعد هم دست توی کيسه اش کرد. کلوچه ها را يكی 
يكی در آورد و به طرف گرگ پرت کرد. 

کلوچه های خشك و سفت به گرگ
 خورد و سر او را شكست.

رسيدند.  بزغاله هايش  و  بزبزک  موقع  همان  در   .  6
حّبه ی انگور داد زد: »ننه بز بزرگ، نترس!  ما آمده ايم 

تا نجاتت بدهيم!«

7 . ننه بز بزرگ عصا زنان از خانه ی گرگ
بيرون آمدو گفت: »زحمت نكشيد!

  خودم با کلوچه ها حسابش را 
رسيدم.«

8 . شنگول و منگول و حّبه ی انگور از 
خوش حالی باال و پايين پريدند.

آن ها خوش حال بودند که
هم مادربزرگشان نجات

پيدا کرده، و هم ديگرمجبور
نيستند کلوچه های سفت

را بخورند.
پايان
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يك اسم و چند قّصه

قّصه ي اّول : 
بّچه ها توي پارک بازي مي کردند. یک مرتبه، یکي از باالي 

درخت داد زد: »کمک! یکي من را نجات بدهد!« 
بّچه ها صدا را شنيدند. به طرف صدا دویدند. ُکاله را باالي 
درخت دیدند. ُکاله هم بّچه ها را دید و دوباره داد زد: »یکي 
و یک  رفتند  باال  هم  از کول  بّچه ها  بدهد!«  نجات  را  من 
نَردبان شدند. بّچه اي که َسرِ نَردبان بود دستش را دراز کرد 

و ُکاله را برداشت. بّچه ها، ُکاله را نجات دادند.
دید.  بّچه ها  دست  را  ُکالهش  رسيد.  راه  از  بابابزرگي 
ُگفت:  و  گرفت  بّچه ها  دست  از  را  آن  شد.  خوش حال 

»متشّکرم!«
ُکاله هم آهسته گفت: »بّچه ها، متشّکرم که نجاتم دادید!«

بابابزرگ و ُکاله باهم رفتند. بّچه ها هم دوباره مشغول بازي 
شدند

 مجيد راستي

 تصويرگر: علی هاشمی شهرکی

 الله جعفري
قّصه ي دوم :

یک ُکاله بود که روي سر یک آدم بود. آدم نمي گذاشت ُکاله ازروي سرش تکان بخورد. 
یک روز باد آمد و ُکاله را بُرد روي پشت بام. 

روي پشت بام، یک بند َرخت بود. روي بند، پُر از لباس بود، شلوار و پيراهن بود، جوراب و دامن بود. 
ُکاله پرید و روي بند َرخت نشست. از این لباس به آن لباس پرید و داد زد: »آهاي!... لباس داریم، شلوار 

جيب دار داریم! پيراهن و دامن، جوراب هم داریم! از همه رنگ داریم! ... بخر و بِبَر!« 
باد گفت: »بَه بَه، چه لباس هاي رنگارنگي! کاش مال من بود!« 

»ُکاله گفت: »قابِل تو را ندارد، همه ي این ها مال تو!«
باد، خوش حال شد. شلوار و پيراهن و دامن را پوشيد. 
از ُکاله پرسيد:  به پایش کرد و  جوراب ها را هم 

»خوشگل شدم؟«
یک  اّما  شدي!  خوشگل  که  »بله  گفت:  ُکاله 
چيز کم داري! نگاه کن، سرت بي ُکاله است!«

باد گفت: »راست مي گویـي! ُخب، تو ُکاله من 
مي شوي؟«

ُکاله گفت: »چرا نشوم؟ خوب هم مي شوم!« بعد هم داد 
زد: »خداحافظ، آدم!«

             و نشست روي سرِ باد و از آن جا رفت 

ُكاله يك اسم و چند قّصه
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قّصه ي سوم :
یکي بود، یکي نبود. یک ُکاله بوقي بود که هميشه 

بوق مي زد. راه مي رفت، بوق مي زد. راه نمي رفت، بوق 
مي زد. دور خودش مي چرخيد، بوق مي زد. وقتي هم مي خوابيد، 

بوق مي زد.
بوق  ببينند چرا  تا  آمدند  همه  نزد.  بوق  بوقي،  ُکاله  این  روز  یک 
نمي زند. فهميدند که او ُمرده. گفتند: »حاال بوقش را چه کار کنيم؟ به 

کي بدهيم، به کي ندهيم؟«
آخر سر تصميم گرفتند بوِق ُکاله بوقي را ریزریز کنند و بين خودشان تقسيم 

کنند.
و  برداشت  بوق  تّکه  آمدند. هرکدام یک  موتورها  و  ماشين ها و دوچرخه ها 

رفت. همه بوق بوق راه انداختند.
یک دفعه ُکاله بوقي که ُمرده بود، از این سروصداها زنده شد. خواست بوق بزند، ولي 

دید که بوق ندارد. 
ناراحت شد و رفت پيش آقاي پليس. گفت: »امروز صبح که من ُمرده بودم، بوقم را دزدیده اند.«

آقاي پليس همه ي ماشين ها و موتورها و دوچرخه ها را َجریمه کرد. همه ي بوق ها را هم جمع کرد، سرهم کرد 
و داد به ُکاله بوقي. ُکاله بوقي هم با خوش حالي بوق بوقي کرد و رفت تا به کار و زندگي اش برسد

 ناصر کشاورز

قّصه ي چهارم :
یک  می کرد  فکر  که  بود  کاموا  یک کالِف  نبود.  یکی  بود،  یکی 
اُفتاد  چيز کوچولو توی دلش تکان تکان می خوَرد. یک روز، راه 
تا  ببافيد  را  من  »می شود  گفت:  و  بافتنی  ميل های  پيش  رفت  و 

چيزی که توی دل من است، به دنيا بياید؟«
ميل های بافتنی قبول کردند. کالف کاموا را بافتند و بافتند تا یک 
ُکاله شد. کاموا گفت: »بَه بَه، چه ُکاله قشنگی شدم! اّما هنوز یک 

چيز کوچولو توی دل من تکان می خوَرد!«
ميل های بافتنی، دو تا بَند هم برای کاله بافتند. کاموا گفت: »چه 
بندهای بلند و خوبی! اّما هنوز آن چيز کوچولو توی دل من تکان 

می خوَرد!«
»آهان،  گفتند:  ناگهان  فکر کردند.  و  فکر کردند  بافتنی  ميل های 

فهميدیم چی توی دلت جا مانده! اآلن درستش می کنيم!«
برای کاله  باَل  َمنگوله ی خوشگل و  بقيّه ی کاموا، یک  با  آن وقت 

گفت:  خوش حالی  با  َمنگوله دار  کاله  کردند.  درست 
»راحت شدم! همين بود که توی دلم تکان می خورد.« و 

َمنگوله اش را تکان تکان داد
     

 شراره وظيفه شناس
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روزِ عاشورا است. کوچه  و خيابان  شلوغ است.

پدر و مادرم ُگم شده اند. اّما من نمي ترسم!

کنار درختي مي ایستم. به آدم ها نگاه مي کنم. چه قدر زیادند!

همه، لباس هاي سياه پوشيده اند. سينه مي زنند، گریه مي کنند.

طبل ها دام دام مي کنند. زنجيرها جيرینگ جيرینگ مي کنند.

یک نفر شعرهاي غمگين مي خواند و »ُحسين، ُحسين« مي گوید.

تشنه ام مي شود. گریه مي کنم. خانمي به من یک ليوان آب مي دهد.

آب را نمي خورم. آن را به درخِت تشنه اي که کنار من ایستاده مي دهم.

درخت، خوش حال مي شود. شاخه هایش را برایم تکان مي دهد.

یک دفعه، پدرم پيدا مي شود. من را بغل مي کند و مي بوسد.

مادرم هم پيدا مي شود. او به من خرما و شربت مي دهد.

بعد، همه با هم به خانه مي رویم و قيمه ي نَذري مي خوریم.

قيمه ي نَذري چه مزه ي خوبي دارد!

 ناصر کشاورز

گفتم،گفتی،فهميدمُگم شدم، پيدا شدم! تصويرگر:سياوش ذوالفقاريان

دست و پاهاي عجيب
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گفتم: واي فيل کوچولو، چه قدر مگس

 روي انگشت هایت نشسته است! زود باش کاري بکن

 تا مگس ها بِّپرند!

        گفت: نمي توانم! چون انگشت هایم تکان نمي خورند. 

            پاهایم هم سنگين اند.
  

              فهميدم که: دست و پاي فيل ها، کلفت و سنگين اند و 

              انگشت هایشان به هم چسبيده است.

گفتم،گفتی،فهميدم

دست و پاهاي عجيب

              گفتم:کانگورو، چه کار مي کني؟ در مي زني؟
          

            مگر مي تواني؟!

      گفتي: معلوم است که مي توانم! با دستم به درِ خانه ي _ 

  دوستم مي کوبم.

وروها از پاهایشان کوتاه تر است.
فهميدم که: دست هاي کانگ

     براي همين، آن ها مي توانند روي دو پا بایستند و

            با دست  به َدر بکوبند.

         گفتم: مارُمولک، چه طوري از دیوارِ

          راست باال مي روي؟

       گفتي: پنجه هایم را به دیوار مي چسبانم، باال مي روم و

     حشرات را شکار مي کنم.

      فهميدم که: پنجه ي پاهاي مارُمولک ها چسبناک است. 

         براي همين مي توانند از دیوارِ راست هم باال بروند.
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 تصويرگر:الله ضيايی

پياز هم رفت و براي خودش عطر خرید.همه مي گفتند: »پياز، بوي بد مي دهد.« عطر

لبخندك

روزتعطيل
ــت روي صابون، ولي ليز نخــورد. بّچه به  ــاي بّچه رف پ

صابون گفت: »پس چرا ليز نخوردم؟«

ــتراحت  ــت: »امروز تعطيل اســت، دارم اس ــون گف صاب
مي کنم.«

ميوميو
دختر کوچولو داد زد: »مامان، مامان، موش!«

گربه گفت: »ميو ميو... کوش؟«

خال
خال ها آمدند و روي تن مار نشستند.

ــارِ  ــک م ــت: »آخ جــان! حــاال شــدم ی ــار گف م

خوش خط وخال.«

نيكا آباد                                                                                               طاهره ِخَرد ور مجيد راستی الله جعفري                شكوه قاسم نيا شهرام شفيعي شراره وظيفه شناس  ناصر کشاورز
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دماغ
ــتمال به دماغ گفت: »مي خواهم به خانه ات بيایم. نشانِي  دس

خانه ات را بده!«
دماغ گفت: »یادداشــت کن: بزرگراه گردن، ميدان صورت، 

خيابان چانه، کوچه ي لب، طبقه ي2، زنگ دماغ!«

كوكو

سيب زميني از زیر خاک داد زد: »اَه اَه، چه زندگي سختي!«

آشپزباشي او را کوکو کرد و گفت: »بفرما! این هم یک زندگِي 
راحت! «

خاله
یک دختربّچه بود که یک خال روي صورتش داشت.

هر کي ازاو مي پرسيد: »این چيه روي صورتَت؟«
جواب مي داد: »این خالَِمه!«

شعرمرغی
مرغه گفت: »روي تنم بال دارم. یک دِل خوش حال دارم،

 رو کاُکلم  خال دارم.«
خروسه با تعّجب گفت: »راستي! کو؟ کجاست خالَت؟«

      مرغه خندید و گفت: »هيچ جا! من که خال ندارم. فقط 
استعداد شعر دارم.«

نيكا آباد                                                                                               طاهره ِخَرد ور مجيد راستی الله جعفري                شكوه قاسم نيا شهرام شفيعي شراره وظيفه شناس  ناصر کشاورز
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زردوآبی
سارا با مِداد َدر َدفتََرش         کِشيد. آن را َزرد َکرد.

بَر         ،        کِشيد. آن را َسبز َکرد.

زیرِ        ،        کِشيد. آن را آبی َکرد.

        باز بود.          اَز         آَمد، بَر        نَِشست.

        زیبا بود، با           زیباتَر ُشد.

اَبروباران

 شكوه قاسم نيا
 تصويرگر:فريبا بندی

اَبر... آسمان سرتاسر اَبر و باران!
باد... باد و باران!

ُشر ُشر... اَبر و باد و ُشر ُشر باران!
من... من و مامان،
اَبر و باد و باران،

من و مامان در ُشرُشرِ باران!

 ُزهره پريرخ

شب بود.
ماه نبود.

ستاره نبود.
یک اَبرِ سفيد بود.

اَبر،ماه شد،ستاره شد.
آسمان پُر از ماه و ستاره ی اَبری شد.

َشببود
 طاهره ِخَرد ور

خودت بخوان
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