
•   سروده ي مریم هاشم پور
•   تصویرگر: علیرضا جاللی فر

چند روز از این  ماه

هر کسی کار خوب کنه 
فرشته می شه رو زمین
 به هر یك ازفرشته ها
خدا می گه صد آفرین

 خدا جونم ، درختا رو ِنگه دار
مواظب  ریشه و برگشون باش 

باد که می آد، خودت تو گوشش بگو :
با همه ی درختا ، مهربون باش 

روز پرستار شده
 مبارکه هزار بار 

دلم می خواد ُگل بدم
به دسِت هر پرستار

روِز 
درخت  کاری

14اسفند

27 اسفند

1 اسفند

والدِت حضرت زینب )س(
 روز پرستار

روِز
نیکو کاری

3 اسفند

فرشته اي از زمین
پَر زد و رفت آسمون
این قطره هاي ریز ریز

اَشِك منه، نَه بارون

وفاِت 
حضرت معصومه )س(

ببین که آسمون هم 
چه حال خوبی داره 

چون که  به دنیا اومد
یازدهمین ستاره 

والدِت 
امام حسن عسکری )ع(

15 اسفند
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صدای چیک و چیِک آب شدن برف ها را شنیدی؟
جاری شدن جوی ها و رودها را دیدی؟

صدای آواز پرنده ها را شنیدی؟
باز شدن شكوفه هاي درختان را دیدی؟

از این ها که دیدی و شنیدی، چی فهمیدی؟
فهمیدی که زمستان دارد می رود، بهار در راه است.

گوش هایت را تیزکن، تا صدای پای بهار را بشنوی.                                           

•    تصویرگر: سارا نارستان

 چی شنیدی؟ چی شنیدی؟
چی دیدیچی دیدی

از امام اّول
•  نیكوکار باش تا به هدفت برسی.

•  اگر کمک کنی، به تو کمک می کنند.
• وقتی چیزی می بخشی، خوش رو باش.

• بخشنده باش، ولی زیاده َروی نكن.
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•  طاهره خردور
•  تصویرگر: نیلوفرمیرمحمدی

نگاه کن، فكر کن،  و شكل های تازه بساز.

مثل این شكل ها:

فالمینگو

گالبی

مار

بزکفشدوزک

عبنویس

ساعت

پنگوئن

گربه
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• شکوه قاسم نیا
خاله پیرزنواسپند دونه دونه

شب عید بود. اسپنِد دونه دونه، توی اسپند دان بود. اّما آتش نبود.
 آتش کجا بود؟ تو نوک کبریت! کبریت کجا بود؟ لبه ي تاقچه!

پایین تاقچه، روي قالیچه، خاله پیرزن نشسته بود. هر دو پایش درد مي کرد. دست هاي 
او زور نداشت. چشم هاي او نور نداشت.گربه ي مخملي اش را صدا زد و گفت: »آهاي 

پیشولي، ُگل منگولي! ُدمت را بكش رو تاقچه تا قوطي کبریت ُسر بخوره، بیفته پایین.«
پیشولی ُگل منگولی روی دو پا بلند شد. ُدمش را کشید رو 

تاقچه. قوطی کبریت ُسرخورد و افتاد پایین. چوب 
کبریت  ها روي قالیچه ، پخش و پاَل شدند.

خاله پیرزن گفت: »اي داِد بي داد. دیدي چي کار 
کردی؟ حاال چه جوری اسپند دونه ها را آتش بزنم، 
درد و باَل  را از پاهام دور کنم، دستامو پُر زور کنم، 

چشمامو پُر نور کنم؟« و از غّصه، آه بلندي کشید.
 آه پیرزن رفت باال. رسید به  اسپنددونه ها. 

 اسپنددونه ها از غّصه ي  خاله پیرزن، ترق و 
ترق ترکیدند. دود کردند. 

دود اسپند، توی خانه پیچید. خاله پیرزن 
خندید وگفت:» شكر خدا، درد و بال دور 

شد از خانه ي من، ما و شما...« •

ّصه

ك اسم و چند ق
          ی

  اسپند دونه دونه 
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• سوسن طاقدیس

اسپند دونه دونه
وُگل پری

•   تصویرگر:حدیثه قربان

ماه بود و مهتاب بود.
 ُگل پری خواِب خواب بود.
 اسپند کجا بود؟ تو صحرا! 

باد کجا بود؟  پشت درخت ها! 
درد و باَل، همین جا بود.پشِت دِر خانه ي ُگل پري بود. 

یواشكي  پنجره اي را وا  کرد. رفت تو اتاق، ُگل پری را نگاه کرد.
باد از پشِت درخت ها، درد و بال را دید. دلش لرزید.دوید و دوید.با خبر بد، به صحرا رسید. 
اسپنِد دونه دونه خبر را شنید. از جا پرید.داد کشید:»باید برم تو آتش، دود بكنم ِفش و ِفش.

 تا ُگل پري کرده الال. دوربشه درد و باَل.«
بعد هم  رو پشت باد پرید. رفت و به آتش رسید.

پرید تو آتش. َجرق و ُجروق، َجرّقه زد، دود کرد. دودش تو اتاق پیچید.
درد و باَل،  باالي َسِرُگل پري بود. دود را که دید،  لرزید و ترسید.

از پنجره فرار کرد و رفت.
ماه بود و مهتاب بود. ُگل پری خواب خواب بود. درد و باَل دور بود•
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خال خالی رفت و یک تّكه چوب جوید. 
اّما دندانش خوب نشد.

خال خالی هویج خورد و خورد.
اّما دندانش خوب نشد.

یک روز دندان خال خالی 
درد گرفت.

 بلند شد. شال گردنش 
را دور صورتش بست. 
رفت پیش خرگوشک.

•  مجید راستی
•   تصویرگر:عاطفه ملکي جو ماجراهای خال خالیدندان درددندان درد

هویج می خورم. 
     تو هم هویج بخور 

تاخوب  شوي!

    خرگوشک!
تو اگردندانت درد بگیرد، 

چه کار می کنی؟

من چوب 
مي َجوم. تو هم چوب 

بجو تا خوب   شوي!

  
    موش موشک!

تو اگردندانَت درد بگیرد، 
چه کار می کنی؟
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دندان توخراب شده.

باید آن را بِكشي.«

حاال دیگه راحت 
شدی خال خالي!

بكش!...
محكم تر بكش!..

این هم از دندان 
خرابت!

تیغ تیغو رسید. خال خالي را دید و گفت:

تیغ تیغو دوستانش را خبر کرد. 
همه با هم دندان خال خالي راکشیدند.

چه طوري دندانم
 را بكشم؟
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وا مي کنم پنجره را
من خوبم و خوبه هوا

راستي آدم برفي  من 
از تو حیاط، رفته کجا؟

رفته شاید زیر زمین
مژده بده به  لوبیا:

- عید اومده، بهارشده 
از دل خاک بیرون بیا

       • بابك نیك طلب

 پنجره ی خونه مون
شیشه ش شكسته

نمی دونم که االن 
بازه یا بسته 

َدر می زنند چیک و چیک
شاید بارونه

می خواد که دونه دونه 
بیاد تو خونه

بارون جونم، بفرما
پنجره بازه

االن برات می خونم
   یه شعر تازه

• ناصر کشاورز   

پنجره

مژده
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از این طرف صدا مي آد
از اون طرف صدا مي آد

تلق تولوق، تلق تولوق 
صدا، صداي پا مي آد

سرما از این طرف مي ره
زور نداره، خسته شده
برف و یخش تموم شده
دست و پاهاش بسته شده

تلق تولوق، از اون طرف
بهار مي آد یواش یواش
سبزه و باد و برگ و ُگل

دست مي زنند با هم براش
• مصطفی رحماندوست

درختا خیلي خوشگلن
مثل ما دست و پا دارن

مثل تموم آدما
مامان دارن، بابا دارن

درختایي که الغرن
فكر مي کنم جوون باشن

شاید درختا ي تُپل
مادربزرگشون باشن

• مریم هاشم پور
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مهربان ترین راننده
در ایران،  یک راننده تاکسِی خیلي مهربان زندگی 

می کند. اسم  او »ابراهیم ده باشی زاده« است.
او به مسافرهای کوچولویش شكالت و عروسک 
می دهد. برایشان قّصه های خنده دار هم  تعریف 

می کند. 

قطار شكالتی
درآلمان،  قطاری را با  شكالت ساختند. ساختن این 

قطار خوش مزه، یک ماه طول کشیده است. 

 جشن بادکنک ها
درمكزیک، جشن بادکنک ها بود.یک نفر بادکنک هایش 
را به خانه ي کوچولویي وصل کرده بود. بادکنک ها به هوا 

رفتند. خانه ي بادکنكي هم پرواز کرد و به آسمان رفت.

•  ارغوان غالمی
•   تصویرگر: مجتبی عصیانی

   چی...

ت .....
این خبرها راست اس

      چی...
    خبر،چي؟

توّجه!  
 بّچه ها، اگر در شهر و روستاي شما هم خبر هاي جالب پيدا مي شود، 

برايمان بنويسيد و بفرستيد! 10
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 ریزه میزه توي حیاط بود. بازي مي کرد. 
گرسنه اش شد.

به اتاق آمد.اتاق پُر از بوي گاز بود.
گاز از لوله بخاري آمده بود.

 ریزه میزه  به س��رفه افتاد. فوري پنجره ها را باز 
کرد. 

 بعد با خودش گفت:»حاال چه کار کنم؟«
صدایي توي گوشش پیچید:» بدو بدو ریزه میزه... چاره ی کار 

رو میزه!.«
ریزه میزه دوید. گوشي تلفن  را برداشت و شماره 

گرفت:    194

الو ، الو... کمک کنید خراب کاري...
گاز...گاز...لوله بخاري...

اَلو، اَلو...

•   مهری ماهوتی
•   تصویرگر:شیوا ضیایی

194
امداد گاز:
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اتل متل توتوله، گاو حسن چه جوره؟ 
گاو حسن مریضه. 

به دکتر کمک کن تاخودش را به گاو حسن برساند.

•  تصویرگر: تهمینه حدادی

دویدم و دویدم، َسر کوهی رسیدم. دو تا چوپان راباگلّه دیدم. 
پنج تا اختالف داشتند. آن ها را پیدا کن.

بخوان و ببین و بنویس!

با حرف ها کلمه بساز.مثل:مادر... 

بازي بازي، نَبازي

اتل متل توتوله، گاو حسن چه جوره؟ 
گاو حسن مریضه.

به دکترکمک کن تا خودش را به گاو برساند.
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ولی دوچرخه با َسبَد قرمز پیدا نكردم.«

•  سمیه قلی زاده
•  عکاس: اعظم الریجانی

    نرمِش خرچنگي

12

3
4

5

•  روی زمین بنشین.
•  دست ها عقب، زانو ها باال.

• کِف دست و پا، روي زمین.

• از روی زمین، بلند شو.
•  صورت به باال،

•  پشت، صاف و کشیده.

•  دسِت چپ با پاي چپ...

•  حاال حرکت!
• با  کف ِدست  و پا، راه برو.

•  دسِت راست با پای راست...

این نرمش را 8 بار تكرار کنید.
•  حاال استراحت!

13•  روی زمین بنشین.راحِت راحت.
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فبا
             قّصه های ال

ث-ژ
ث  اثاثه اش را جمع کرد.  از لَثه پرید بیرون تا برود.

مسواک دنبالش دوید و گفت: »نه، نرو! لَثه بدون تو، لِه می شود.« 
ث گفت: »نمی توانم بمانم. این لَثه کثیف است. بو می دهد.«

مسواک آه کشید و گفت: »راست می گویی! کثیف است. با من هم 
قهر است. نمی گذارد تمیزش کنم. ولی می دانم که یک روز پشیمان 

می شود. می آیدو به دسته و بُُرس من می اُفتد.«
لَثه به خاطر مسواک قبول کرد. َسِر جایش برگشت.

چند روز بعد، لَثه  باد کرد. مریض شد. آه و ناله اش از درد بلند شد. 
داد زد: »آی... کجایی مسواک جان؟ بیا.. بیا و مرا تمیز کن! قول 

می دهم از این به بعد، لَثه ي خوب و تمیزی باشم.«
مسواک به ث  نگاه کرد و چشمكی زد.

ث هم یواشكی خندید. او خوش حال بود که به حرف مسواک 
گوش کرده و برگشته است  • 

ث و لَثه  

لی
خلی

ده 
سپی

  •
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ژ از شكِل نقطه هایش خسته شده بود. رفت پیش َسلمانی و گفت: »ُمدِل نقطه های 
من را عوض کن!«

َسلمانی دو نقطه را  بُرد باال،  سّومي را آورد پایین و گفت: »ببین خوبه؟«
ژ به آینه نگاه کرد و گفت: »آره، خوبه!« و رفت بیرون. یک دفعه، دو تا نقطه ي باالیي 

سنگین شدند، افتادند روی سّومي.تكان تكان خوردند. این ور، آن ور شدند. افتادند زمین. 
ژ نقطه هایش را جمع کرد .برگشت پیش َسلمانی وگفت: »ببین چی شد! خودت  ُدُرستش کن!«

َسلمانی نقطه ها را پشِت َسر هم چید و گفت: »ببین خوبه؟«
 ژ به آینه نگاه کرد و گفت: »آره، خوبه!« و رفت بیرون. رسید به یک سرازیري. نقطه هایش یكی 

یكی ُسرخوردند و افتادند زمین.
ژ نقطه ها را جمع کرد. برگشت پیش سلمانی وگفت: »ببین چی شد! خودت ُدُرستش کن!«

َسلمانی دو نقطه را گذاشت زیر، سّومي را گذاشت باالي آن ها. ژ شد مثل اّولش.
َسلمانی به ژ به گفت: »ببین خوبه؟«

ژ به آینه نگاه کرد و گفت: »آره، همین خوبه!« 
و  رفت و با نقطه هایش به خانه رسید  • 

•   تصویرگر: میثم موسوی

جعفری
  الله 

•

نقطه هایشو 
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موشکولو
•  شهرام شفیعی

•   تصویرگر: سید میثم موسوی

لبخندک

جیك جیك
جوجه گنجشک گفت:»بَق بَقو، 

بَق بَقو.« 
گفتندچرا نمي گویي جیک جیک! 

گفت: »آخه امروز من رابُردند تو 
کالس کبوتر ها.«

طاهره خردور

جوجه 
ساعت دیواری گفت: »تیک تیک...«
ساعت ُمچی گفت: »من هم جوجه  

ساعتم. پس جیک جیک... «               
                                 مهری ماهوتی

غوله
غوله ساعت ُمچی نداشت، 

ساعت دیواری به ُمچش می بست.   
             محمد حسن حسینی

      بازی
سیب زمینی به سیب زرد 

گفت:» می آیی بازی؟« 
سیب زرد گفت: »نه، مامانم گفته با 
سیب زمینی ها بازی نكن، چون 

لباست خاکی می شود.« 
ناصر کشاورز                                            

نان
بابا به موشكولو گفت: 

»نان را با خمیر نان درست می کنند.«
موشكولو پرسید: »دندان را هم با خمیر دندان 

درست می کنند؟«

دفتر 
موشكولو یک دفتر سبز داشت. اّما آن، دفتر 

نبود. یک کاهو بود که اُتویش زده بودند. 

حلزون
یک روز، موشكولو روی میزش یک حلزون دید. 

حلزون را برداشت، از پنجره ي اتاق انداخت بیرون. 
10 سال گذشت. حلزون دوباره به میز موشكولو 

رسید و گفت: »اگر یک بار دیگر مرا پرت کنی، به 
مامانت می گویم!«
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