
حرف اوّل

گفتم: سالم، ُگل محّمدي! چرا زود از خاك درآمدي؟ هنوز كه بهار نيامده!
گفت: چرا، بهار آمده! بهار دل ها، به دنيا آمده...

چشمت را ببند تا ببيني!
گفتم: ديدم!... فهميدم!... امروز، تولّدِ  پيامبِر ما ست. همان كه بهار دل هاست.

همان بهاري كه دنيا از او َسرسبز و زيباست.
گفت: همان كسي كه من نام و عطرو رويم را از او گرفته ام.

گفتم: پس، اي ُگِل محّمدي! ُگلبرگ هايت را مي بوسم و مي بويم و صلوات 
مي فرستم بر او كه ُگِل هميشه بهار دنياست.

•   تصویرگر:سیاوش ذوالفقاریان
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من و بی بی

جشن تولّد پيامبر
بي بي مرا صدا مي كند: 

- پاشو دختركم! چه قدر مي خوابي؟  امروز مي خواهم شيريني بپزم.
فوري چشم هايم را باز مي كنم و مي پرسم: »شيريني برای چی؟«

بي بي كنارم مي نشيند و مي گويد: »برای اين كه فردا تولّد پيامبر است.
تو هم بايد ُكمکم كنی. با هم شيرينی می پزيم ومی بريم مسجد. 

چون امشب توی مسجد جشن است. جشن تولِّد محّمد)ص(.« 
از جا می پرم و بی بی را می بوسم و می گويم: »آخ جان! جشِن تولّد!«

  •    •    •  

بوی شيرينی توی خانه می پيچد. بي بي يك دانه شيريني  به من 
مي دهد. می خورم و صلوات می فرستم.

نزديك اذان مغرب، سينی پُر از شيرينی را بر می داريم و
 می رويم مسجد.

مسجد شلوغ است. همه جا چراغاني است. شربت و شکالت 
مي دهند. من هم شيريني ها را پخش مي كنم.

واي امشب چه شب قشنگي است!

جشن تولّد پيامبر

•   ناصر نادری
•   تصویرگر: نیلوفر برومند
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واي... درخت ها را ببين!
چه لباس هاي سفيِد 
قشنگي  پوشيده اند!

انگار توي باغ، عروسِي 
صد تا عروس است!

ُقل ُقل ُقل... 
چه صداي خوبي!

چشمه آواز مي خوانَد؟
نَه! ِكتري ُقل ُقل مي كند.

روسري ُگل دار! چرا غّصه داري؟
چرا چك چك گريه مي كني؟

شايد دلت براي بازي با باد، تنگ شده!

•  شراره وظیفه شناس
•  تصویرگر: سیاوش ذوالفقاریان
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        یک اسم و چندقّصه

قّصه ي اّول
يك مامان بود كه يك بّچه داشت. بّچه اش ناز و تُُپل بود. اّما هرچی می  خورد، 

سير نمی شد.  از صبح تا شب می گفت: »مامان ... مامان ... نان می خوام. 
غذا و هام هام می خوام.«

 مامان هی آش می پخت، پُلو می پخت، كوفته ی قلقلی می پخت،... اّما بّچه  سير نمی شد كه نمی شد!
اين طوری بود كه مامان روز به روز كوچك و كوچك تر می شد و بّچه اش بزرگ و بزرگ تر.

 يك روز كه بّچه از خواب بيدار شد، ديد مامانش نيست. ترسيد. دلش لرزيد. به گربه ی روی ديوار 
نگاه كرد كه  چاق و تُُپل بود. به كالغ  توی حياط  نگاه كرد كه سر حال و زبِل بود. يك هو قلبش به 
تاپ تاپ افتاد و گفت: »وای... وای... وای... مامانم! حتماً آن قدر كوچك شده كه كالغه او را برده! 

شايد هم گربه او را خورده!« بعد زار زار گريه كرد. 
كمی بعد، مامان آمد توی دستش نان بود و يك عالمه خوراكي.

بّچه خوش حال شد. پريد توی بغلش وگفت: »مامان جانم... نان نمی خوام. غذا و هام هام نمی خوام. 
فقط می خوام پيشم باشی!«

مامان خنديد و گفت: »نازنينم... نان بخور. غذا و هام هام بخور، اّما به اندازه. نَه كم و نَه بی  اندازه!«  •  

•فروزنده خداجو
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•محمدرضا شمس

•   تصویرگر: گلنوش شریفی

جوجه كالغ گرسنه بود. منقار سرخش را باز كرد و گفت: »قار قار...«
چند قطره باران از آسمان، روی منقارش چکيد: چك چك...

جوجه كالغ قطره های باران را سركشيد: هورت، هورت...
باران، بی مزه بود. جوجه كالغ خوشش نيامد: اَه،  اَه...

چند قطره ي ديگر روی منقارش چکيد: شر شر، چك چك...
باران باريد. تند باريد. شرشر، چك چك... شرشر، چك چك...

يك دفعه سايه ي سياهی از آن باال آمد پايين. 
جوجه كالغ ترسيد. قلبش تند تند زد: تاپ تاپ، تاپ تاپ...
سايه ي سياه گفت: »نترس، منم، مادرتم! قار قار، قار قار...«

جوجه كالغ داد زد: »جانمی جان،  مامان آمد!«
مامان كالغه از منقارش يك عالمه دانه و كرم ريخت.

جوجه كالغ دانه ها و كرم ها را خورد و گفت: »بَه بَه، بَه بَه...«  
بعد هم زير بال مادرش خوابيد و خوابش برد: قار قار قور، قار قار قور... • 

قّصه ي دوم
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من 4 هستم.
 من چهار دست و پا راه می روم. 

اسب، چهارنَعل می دود و از من تندتر می رود.
ماشين، چهار چرخ دارد و از اسب جلو می زند.

من چهارشنبه به جنگل می روم تا ببينم كدام 
چهارپا  از ماشين تندتر می  دود.

من 4 هستم و دوست دارم با تو دوست شوم. 
تو هم دوست داری با من دوست شو ي؟
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•  مهری ماهوتی
•  تصویرگر: علیرضا جاللی فر

مدرسه ي مورچه ها

مورچه ريزه 

مورچه ريزه به مدرسه ي مورچه ها می رود.
 او يك دانش آموز تميز و مرتّب است. 

 هميشه يك دستمال توی جيبش می گذارد. 
وقتی عطسه يا سرفه می كند، دستمالش را 

جلوی بينی و دهانش می گيرد.
مورچه ريزه، دستمال كثيف و تراشه ي مدادش 

را توی سطل ُزباله می ريزد.
امروز او يك كلوچه با خودش آورده. مواظب 

است كه ُخرده های كلوچه روی زمين نريزد. 
مورچه ريزه مدرسه اش را خيلی دوست 

دارد. مدرسه، خانه ي دوم اوست.

مرتّب    و تميزه
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کودکرشد

•  فروزنده خداجو
•  تصویرگر: ندا عظیمی

سالم! من اين جا هستم، توی شکم مامانم !  
حاال من 22 هفته دارم. ديگر اندازه ی عدس، انجير يا 

گالبی نيستم. حاال يك نوزادم. يك نوزاد خيلی كوچك. 
يعني يك ني ني كوچولو.

من فقط 450 گرم وزن دارم، اّما خيلی چيزها بلدم. مثالً 
می توانم توی شکم مامانم حركت كنم، صدای مامانم را 

بشناسم يا حّتی دستم را روي صورت خودم  بکشم.  
وای... روی صورتم يك عالمه موی نرم هست !

با اين كه پوستم قرمز و چروك است خيلی خوش حالم. 
چون كم كم دارم خوشگل مي شوم. 

حّتی پلك و ابرو هم دارم!
كاش زودتر بزرگ بشوم و به دنيا بيايم! آن وقت مي توانم 

مامان را ببينم و به او بگويم كه چه قدر دوستش دارم.
بعضی شب ها وقتی مامان می خوابد، توی شکمش حركت 

می كنم. آن وقت مامان بيدار می شود.
دستش را روی شکمش می گذارد و با من حرف می زند. من 

صدای او را خيلی دوست دارم. 
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حتماً وقتی به دنيا بيايم، مامان 
هم صدای مرا دوست دارد.

به شرِط اين كه زياد جيغ نکشم 
و بی خودی گريه نکنم!
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ظهر جمعه بود. مامان به بابا گفت: »بيا غذايمان را ببريم به خانه ي برادرت،
ُدوِر هم غذا بخوريم. به همه خوش می گذرد.«

بابا گفت: »چه فکر خوبي! موافقم.« 
بعد هم به تی تی و تاتا گفت: »بّچه ها، زود لباس های قشنگ تان را بپوشيد. 

می خواهيم برويم مهمانی.«
تی تی با اخم گفت: »من كه لباس قشنگ ندارم!«

بابا، تی تی را قلقلك داد و با خنده گفت: »خودت قشنگی! 
لباس قشنگ می خواهی چه كار؟«

تي تي با گريه گفت: »من نَه قشنگم و نَه لباس قشنگ 
دارم. من اصالً هيچی ندارم!« 

تاتا هم گفت: »من از تو بدتر! حّتی يکی از 
اسباب بازی های پسر عمو را هم ندارم!«

بابا اين دفعه تاتا را قلقلك داد و گفت: »خيلي ُخب، 
اصالً هيچ جا نمی رويم! می نشينيم و برای 

چيزهايی كه نداريم گريه می كنيم.«
مامان گفت: »نه خير، می نشينيم 

  تی تی  وتاتا
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و چيزهايی را كه داريم می نويسيم!« 
و رفت و مداد و كاغذ آورد . 

خودش اّول از همه شروع كرد: 
»ما يك خانواده داريم. هم      ديگر را 

دوست داريم. سالمتي داريم... ديگر 
چي داريم بّچه ها؟«     

تی تی و تاتا شروع كردند به 
فکر كردن.  

كم كم يادشان آمد كه چه چيز هاي 
خوبي دارند. 

يکي يکي گفتند و مامان نوشت.
بعد همه خوش حال و سر حال، 

آماده شدند تا به خانه ي عمو بروند.

•   سپیده خلیلی
•  تصویرگر: علیرضا جاللی فر

11

92
دی

 
 4

ك
ود

د ك
رش



بنفش ها جور واجورند

دفتر نّقاشي ام را آوردم تا يك ُگل بنفشه بکشم.
اّما مداد بنفشم تمام شده بود.

مامان بزرگ خنديد و گفت: »بايد 
اسم تو را مي گذاشتيم بنفشه!«

ك ُگل قشنگ است.
بنفشه اسم ي

مامان بزرگ داشت يك چايي بنفش 
مي خورد. به من گفت: 

»تو هم مي خوري؟«
گفتم: »اين چي هست؟«

گفت: »ُگل گاو زبان.« 
از اسمش خنده ام گرفت.

اّما چون رنگ بنفش را دوست دارم، 
يك كم خوردم. 

خيلي خوش مزه بود.
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•  طرح و اجرا: هدا حدادی

مامان بزرگ يادم داد كه با 
قاطي كردن رنگ آبي و قرمز 

مي توانم بنفش ُدُرست كنم.

بعد، ما به چيز هاي بنفش فکر كرديم و آن ها را نّقاشي كرديم:
يك خوشه ي انگور، يك بادمجان، يك كلِم  بنفش، 

ويك دسته ُگل ياس.

ت. مثل چي؟فهميدم كه اسم بنفش كم رنگ، »ياسي« است.
گ اس

ش كم رن
ك جور بنف

»ارغواني« هم ي
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          روزي روزگاري  ...
آدم در جنگل زندگی می كرد.  

خانه اش را  روي درخت، با چوب و 
برگ می ساخت. 

براي همين، گرگ و شير نمی توانستند 
به او حمله كنند. 

اّما خانه ی درختی، محکم نبود.
 باد می آمد و خرابش می كرد.

 باران می آمد و آدم خيس می شد. 

    روزی روزگاری

گذشت و گذشت... 
آدم به كوه رفت. در غار زندگی كرد.

 غار يك سوراخ بزرگ در كوه بود.
 وقتي باران و برف می آمد، آدم خيس 

نمی شد، يخ نمی كرد... 
اّما كوه، سربااليی بود. 

غار هم كوچك بود.
 آدم دوست داشت روی زمين صاف 
زندگی كند. دلش، خانه ي راحت و  

بزرگ می خواست.
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       باز هم گذشت...
آدم روی زمين، خانه ساخت.

آدم، تّق و تق سنگ ها را می شکست.
ِقّر و ِقر چوب ها را اّره می كرد. خانه اش 

را آن جوركه دلش می خواست می ساخت. 
خانه ی آدم، بزرگ بود. سقف داشت. 

حياط داشت...
كم كم خانه  ها زياد شدند. ديگر، 

روي زمين جا نبود تا  آدم خانه 
بسازد.  

لعابدین
ن ا

ر زی
اکب

•  علی 

یرمحمدی
ر م

لوف
: نی

گر 
ویر 

•  تص

تا  که رسید به امروز...
حاال آدم، در ساختمان هاي بلند زندگی 

می كند.
در ساختمان هاي بلند، چند خانه، روی هم 

است. اسم هر خانه، آپارتمان است. 
خانه ی  آدم، راحت و قشنگ است. 

 اّما وقتی بّچه ي آدم درخانه، بازی می كند،  
همسايه ها می گويند: »آ   ن قدر نَدو بّچه! 

سقف خانه ی ما صدا می كند.« 
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باران می بارد. حيوان هاي زيادی به 
خانه ی خاله پيرزن آمده اند.

چند تا از آن ها پرنده هستند؟
چند تا حشره می بينی؟
چند تا اهلی هستند؟

بعضي از حيوان ها، سرگرم 
بازي شدند.

اسم آن ها را در جدول بنويس.

بازی در خانهبازی در خانه بازي بازي، َنبازي
• طرح و اجرا: الله ضیایی
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7 گلوله كاموای 
قرمز رنگ خاله پيرزن را 
پيدا كن و دورشان خط 

بکش .

حيوان ها به حروف الفبا فکر مي كنند.
مي خواهند با آن ها كلمه بسازند.
تو كمکشان كن و كلمه ها را در 

دفترشان بنويس.

دور شکل هايي را كه با حرف )م( 
شروع مي شود، خط بکش.
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        یک اسم و چندقّصه
ضیایی

•   تصویرگر: شیوا 

قّصه ي اّول
كوچه خلوت بود. مامان مورچه و دوازده پسرش، دنبال غذا می گشتند. 

پسر دوازدهمی گفت: »بوی نان می آيد!«
 مامان مورچه و بّچه هايش بو كشيدند. بو از وسط كوچه می آمد. رفتند و به نان رسيدند. 

گنجشك سر ديوار بود. بال زد و آمد. 
مامان مورچه داد زد: »آهای، مواظب باش پايت را روی نان ما نگذاری!«

گنجشك گفت: »جيك جيك، اين نان مال من است. خودم پيدايش كردم.« 
مرغ و جوجه هايش هم رسيدند.

مامان مرغه گفت: »ُقد ُقد ُقدا ...كسی نان ما را نخوَرد!«
يك دفعه همه جا تاريك شد. سايه ي  ابر سياهی روی كوچه افتاد. بعد هم چك و چك 

باران باريد.
 مورچه ها از يك طرف دويدند، مرغ و جوجه هايش از يك طرف ديگر. گنجشك هم 

زودتر از همه پريد و رفت. 
كوچه پُر از آب شد. آب راه افتاد و نان را با خودش بُرد كه بُرد! •

•مهری ماهوتی
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• طاهره خردور قّصه ي دوم
نان سنگك، توي نانوايي به ديوار چسبيده بود. ميِخ روي ديوار، نان را 

محکم گرفته بود و ِول نمي كرد.
نان داد زد: »كمك! كمك! يکي به من كمك كند. يکي من را از دست 

ميخ نجات بدهد. من اين باال خسته شده ام، حوصله ام سر رفته...«
ميخ گفت: »ببين بّچه نان، بي خود داد و فرياد نکن!  االن َسرت داغ 

است، نمي فهمي چه مي گويي. بايد همين جا بماني تا همه تو را ببينند.«
اّما نان سنگك به اين حرف ها گوش نمي كرد. مي خواست هر جور شده 

بيايد پايين. خودش را تکان تکان داد و شروع كرد به تاب خوردن.
ميخ  ديد كه نان آرام نمي گيرد. خودش را يك كم تکان  داد و نان را  

انداخت پايين.
نان سنگك افتاد روي سنگ ريزه ها.

سنگ ريزه ها سردشان بود. سنگك داغ را كشيدند روي سرشان و 
راحت خوابيدند. 

صبح كه شد، نانوا آمد. نان را برداشت و انداخت توي كيسه، 
قاطي نان خشك ها. 

ميخ از باال به نان سنگِك خشك نگاه كرد وگفت: »حيف!... خودت خواستي بّچه نان!«•
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• افسانه شعبان نژاد
•  تصویرگر: هاجر مرادی

ابر اومده تو آسمون
هپلي برو به خونه تون

هيس، كه دارم خواب مي بينم
آفتاب و مهتاب مي بينم 

پاشو ببين تاراق تََرق
مي آد صداي رعد و برق 

هيس، كه دارم پَر مي بينم
خواِب كبوتر مي بينم

هيس!
هپلی هپو

هپلي هپو كه خسته بود.
خوابيده بود كنار رود.
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بارون مي آد، دونه دونه
هپلي پاشو، برو به خونه

هيس، خواِب كوچه مي بينم
خواِب كلوچه مي بينم

ر مي كنه رُشَ بارون كه ُشَ
رودخونه رو پُر مي كنه

هيس، خواب دريا مي بينم
خودم رو اون جا مي بينم

واي، چرا من تو آبم؟
بيدار، يا اين كه خوابم؟

چه خوب كه ما رسيديم،
هپلي هپو را ديديم!

هپلي از آب اومد بيرون. 
خيس بود و رفت به خونه شون.

كفشاشو اّما آب بُرد. 
هپلي هپو غّصه خورد.
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•  تصویرگر: سولماز جوشقانی

كالغه رو درخت بود
كناِر بنِد رخت بود

باد اومد و ُهلش داد 
تاالپ رو برفا اُفتاد

يخ زد و قار و قاركرد
برفي شد و فراركرد 
         • جعفرابراهیمي )شاهد( 

حيوونکي گربه ها     
يخ زده دست و پاشون

تو اين هواي برفي
در نمي آد صداشون

َسردشونه، مي لرزن
كفش و كاله ندارن

پس چه جوري تو برفا
مي َرن غذا مي آرن؟

  
• شكوه قاسم نیا     

كالغ  برفيگربه ها        
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توي حياط مدرسه
كالغه مي گه: »قار و قار
باز يکي افتاد توي برف
خدا جونم چه خنده دار!«

يك دفعه از رو شاخه ها
برف مي ريزه روي َسرش

كالغ  مي افته رو زمين
برفي مي شه بال و پَرش

خيلي خجالت مي كشه
پَر مي زنه به آسمون

با اين كه خنده دار شده
هيچکي نمي خنده به اون

                • افسانه شعبان نژاد

دونه  دونه برف
داره مي باره

درختِ خونه 
عروسي داره

عروس پوشيده
لباس توري
جوراب آبي

كفشِ بلوري
• اسداهلل شعباني

عروسي
 خنده دار
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خبرهاي مدرسه
•  در انباِر يك مدرسه، يك ليوان پالستيکی 

كشف شد.
خبرنگار ما گفت اين ليوان مال بّچگی های بابای 

مدرسه بوده است. 
چون در زمان قديم آب معدنی نبوده، بُچه ها با 

ليوان پالستيکی آب می خوردند.

•  در مسابقه  ي كتاب خواني، آقاي باد اّول 
شد. او توانست يك كتاب100صفحه اي را 

در يك دقيقه ورق بزند و بخواند. 

حوادث
•  در النه ي يك كالِغ دزد، صد دانه ياقوت 

انار وچند گوشواره ي گيالس پيدا شد. 
پليس مي گويد كالغ اين جواهرات را از باغ 

دزديده است.
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•  محمد حسن حسیني      
•  تصویرگر: سید میثم موسوی

ُگم  شده ها
•  يك بادكنك كوچولو ُگم شده.

هر كس او را ديده، خبر بدهد و مادرش 
»بالون خانم« را خوش حال كند.

•  يك »صد آفرين« توي دفتر يك شاگرد 
تنبل ُگم شده است. 

هركس آن را پيدا كرد، خبر بدهد تا 
گريه های اين بّچه تمام بشود.

هواشناسي 
•  هواشناسي خبرداد فردا باران مي بارد. مورچه ها 

براي مسابقه ي »قايق سواري با برگ« آماده باشند.
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•   مجید راستی
•  تصویرگر: سارا نارستان

عمو كشاورز می خواست گندم بکارد. اّول بايد زمين را شخم مي زد. 
او به زمين بزرگش نگاه كرد و گفت: »بايد كم كم ُشخم بزنم.«

بعد سوار تراكتورش شد. با آن، زمين را ُشخم زد،كم كم...كم كم...كم كم...
فردا گندم كاشت. 

پس فردا زمينش را آب داد.
 چند روزگذشت.گندم ها خوشه خوشه از خاك بيرون آمدند. 

كم كم بلند و بلندتر شدند.
يك روز عمو كشاورز گفت: »وقت دِرو رسيده است!«

 آن وقت خوشه های گندم را دِرو كرد،كم كم...كم كم...
 خوشه های گندم روي هم جمع شدند.كم كم، زياد شدند. مثل يك كوه شدند.

عمو كشاورز به كوه گندم نگاه كرد. لبخندي زد و گفت: 
»كار هاي بزرگ،كم كم تمام مي شوند!«

    کم کمزیاد
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س
•  سوسن طاقدی

•   تصویرگر: عاطفه ملكی جو

چی شدكه زّرافه، گردن دراز شد؟

فکر مي كني گردِن 
زّرافه، از اّول دراز 

بوده؟ نه كه نبوده!
يك روز زّرافه از 

يك درخت باال رفت. 
روي شاخه نشست تا 
برگ بخورد، پايش ليز 

خورد و افتاد. 
اّما روي زمين نيفتاد. 

سرش الي يك شاخه گير 
كرد و آويزان ماند. 

زّرافه ي آويزان، داد و بي داد كرد.
فيل و كرگدن و اسب آبي، دويدند و آمدند تا كمکش كنند. 

هر كدام  از آن ها به يك پاي زّرافه آويزان شدند. زور زدند تا او 
را پايين بکشند. ولي سرزّرافه بدجوري گيركرده بود.

به جاي اين كه از درخت پايين بيفتد، هي گردنش ِكش آمد. و دراز شد. 
آن قدر ِكش آمد و دراز شد تا باالخره پاهايش به زمين رسيد. از آن به بعد، 

گردنش همان طور دراز ماند كه ماند كه ماند!
باال رفتيم پرنده بود. اين قّصه مالِ خنده بود.
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بود و بود و بود
هاچین واچین

بود بود و بود و بود، 
سه تا بشقاب بود.                                                                       

اّولي توش پٌُلو بود و فسنجون.
دّومي توش يه تّکه مرغ بريون.

سّومي توش نون و پنير و ريحون.
مهمونا تا رسيدن، مرغ و پُلو رو خوردن.

مورچه ها پيدا شدن، 
نون و پنير رو بُردن.

• شكوه قاسم نیا

منو بخور، می خوام برممی گه بيا منتظرمهی داره چشمك می زنهسّومی هم ماِل منه بابا  به او گفت نوش جاندّومی را كی خورد؟ مامان!خنديد وگفت شکر خدا!اّولی را كی خورد؟ بابا!سه تا چايی بود.                                                                                                بود و بود و بود.
• مصطفي رحماندوست

•   تصویرگر: ثنا حبیبی راد
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اسمش چيه؟   

اسمش چيه؟ 
االغه!

االغه توي باغه
ُگال  رو خورده رفته

خبر چينش كالغه
•اسداهلل شعباني

ب
طل

ک  
 نی

ک
باب  

•

خسته نمي شه اصاًلداداِش خودنويسهمشقامو مي نويسهكه خيلي باسوادهمداده!اسمش چيه؟
دوسته هميشه با من

ِ
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ز ُگم شده بود. َسردش بود. َسر راهش چند تا 
كندوي عسل ديد. جلوي يك كندو ايستاد و در زد.

يك زنبور َسرش را بيرون آورد و گفت: »كيه؟«
ز گفت: »منم، ُگم شده ام. مي شود امشب بيايم پيش 

شما بخوابم، فردا بروم دنبال خانه ام بگردم؟«
زنبور گفت: »ببخشيد! ما براي زنبور ها هم 

جا نداريم. تازه، تو كه زنبور نيستي!« 
ز درِ چند تا كندوي ديگر را هم زد، اّما 

هيچ كدام راهش ندادند. خسته شد. يك جا 
نشست. چشمش را بست و خوابش بُرد.

 يك زنبور كه نيشش كنده شده بود، داشت به 
كندويش برمي گشت. ز را ديد. بيدارش كرد 

و گفت: »تو نيش من مي شوي؟«
ز قبول كرد و نيش زنبور شد.

زنبور درِ كندويش را زد. يك زنبورَسرش را بيرون آورد و گفت: »كيه؟«
زنبور گفت: »منم، در را باز كنيد!«

درِكندو را بازكردند. زنبور رفت توي كندو.
ز هم كه نيش زنبور شده بود، رفت تو و تا صبح، راحت خوابيد.

•  محمدحسن حسینی
•  تصویرگر: حدیثه قربان

ز     
فبا

ی  ال
 ها

ّصه
ق

گم شده
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•  تصویرگر: نیلوفرمیرمحمدی•  طاهره خردور

نگاه کن.  فکر کن،  
و شکل های تازه بساز.

نّقاشي با الفبا
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  •

  • 

  •

  •

س: اعظم الریجانی
  •    عكا

به جا ی گر یه کردن...

يادت باشد كه: در زمستان 
دست هايت را با كرم چرب كني 

مثل آدم برفی،تا پوستَت ترك نخورد. 
             خوشرو باش

مثل آدم برفی،
             خوشرو باش
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