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ماه مهر براي تو مبارك باشد!

ماهبهدنياآمدهاي
تولّدتوكهدراين

...مهر-روز

تولّدتمبارك
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دوّم    اين مجلّه ماِل توست. مال خودِ خودت. مثل كتاب و دفتر و اسباب بازي هايت كه مال 
خودت هستند.

اسم مجلّه ي تو رُشد است. رُشد يعني بزرگ شدن.
خيلي چيزها رشد مي كنند، مثل گل ها، درخت ها، پروانه ها و پرنده ها...

تو هم رُشد مي كني. روز به روز قَد مي كشي و بزرگ مي شوي.
اّما بزرگ شدن كه فقط به قَد نيست! فكر تو هم بايد رُشد كند.

تو بايد به فكرت هم مثل بدنت، غذاي خوب بدهی تا رُشد كند.
كتاب ها و مجلّه ها غذاي فكر تو هستند.

مجلّه ي رشد كودك هم يكي از اين غذاهاست. خدا كند كه از آن خوشت بيايد!
    اين مجلّه هر ماه يك بار به دست تو مي رسد. شماره ي 1 مخصوِص ماه مهر است.

مهر، ماه شروع مدرسه هاست. ماه مهرباني و دوستي است. 
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عيــنك

                    قّصه دّوم : 
عينك بابا روي درخت ما جا مانده بود.

شاخه ي  مي رفت،  دنبالش  چاق  باباي  اگر 
درخت تََرق مي شكست.

تَتََرق  شاخه  مي رفت،  چاق  تر  مامان  اگر 
مي شكست.

نبودم از  بلد  من هم آن قدر كوچك بودم، كه 
درخت باال بروم.

اّما من يك كار ديگر بلد بودم! رفتم و فيَلم را 
آوردم.

فيَلم، مِن كوچولوي الغر را با ُخرطومش بلند 
كرد و روي درخت گذاشت. آن وقت من عينك 

را آوردم.
از آن روز به بعد، ديگر كسي به من ُغر نزد كه 

چرا توي اُتاقم يك فيل دارم.  

قّصه اّول : 

يكي بود، يكي نبود. يك عينك بود كه مال يك غول بود.

 عينكه و غوله هرجا مي رفتند، باهم مي رفتند.

 هر كار مي كردند، باهم مي كردند.

يك روز، باهم رفتند به پارك. غوله يك بّچه آدم ديد. 

گفت: »آخ جان، االن مي خورمش!«

عينكه اين حرف را شنيد. پريد روي دماغ غوله.

آن وقت بّچه ي  آدم، اندازه ي يك بّچه  غول شد.

غوله با خودش گفت: »اين كه آدم نيست! بّچه غول است. 

نبايدبخوَرمش. پس با او بازي مي كنم.«

آن وقت غوله و بّچه آدمه باهم بازي كردند و بازي كردند،

 تا اين كه غوله خسته شد.چشم هايش بسته شد.

ديگر نه بّچه غول ديد و نه بّچه آدم. 

 الله جعفري

 محّمدرضا شمس

يك اسم و چند قّصه
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 تصويرگر: نیلوفر میرمحمدیعيــنك

قّصه سّوم : 

»فسقلي« عينكش را پرت كرد و گفت: »از حاال عينك، 

بي عينك! ديگر عينك نمي خواهم!«

عينكه افتاد كنار سطل آشغال، زد زير گريه.

سطل آشغال پرسيد: »چرا گريه مي كني؟«

عينك با گريه گفت: »چون صاحبم مرا دور انداخته!«

سطل آشغال گفت: »چه خوب! پس بفرما توي شكم من!« و َدرش را باز كرد.

عينكه داد زد: »واي! چه بوي بدي!«

بعد هم فكري كرد و با خودش گفت: »چرا قاطي آشغال ها بشوم؟ من كه هنوز سالمم. شيشه ام 

نشكسته، دسته ام هم كج نشده. فقط فسقلي مرا نمي خواهد. ُخب، نخواهد! 

     من هم از اين جا مي روم.«

 شب شد. فسقلي خواست كه مشقش را بنويسد، او همه جا را دنبال عينكش 

گشت. اّما آن  را پيدا نكرد.حاال اگر گفتي عينكه كجا بود؟ او خوش حال 

و سرحال، اين طرف و آن طرف مي گشت. ديگر هم دلش 

نمي خواست پيش فسقلي برگردد. 

بيچاره فسقلي! 

قّصه چهارم : 
چند تا بّچه توی كوچه، توپ بازی می كردند. 
يكی از بّچه ها عينكی بود. يك دفعه، توپ پرواز كرد و خورد به 
عينِك بّچه عينكی. عينك پَرْت شد روی شاخه ی يك درخت. روی 

اين شاخه، خانه ی يك كالغ بود.
   كالغه با شيشه های عينك، برای خانه اش دوتا پنجره ُدُرست كرد. 
بعد هم از پشت پنجره ها بيرون را نگاه كرد و گفت:  »وای، وای... 
دنيا چه قدر تار شده است!« آن وقت عينك را انداخت پايين. عينك 

اُفتاد جلوی پای بّچه عينكی.
   بّچه عينكی، عينكش را برداشت. آن را به چشم هايش ُگذاشت و 

با خوش حالی گفت: »دنيا بدون عينك، چه قدر تار بود!« 

  ناصر کشاورز

 شراره وظیفه شناس



4

 مصطفي رحماندوست
 تصويرگر: بهاره زارع 

   يك و دو و سـه
صبح شد. ساعت ها زنگ زدند. خروس، قوقولي قو كرد. 

خورشيد آماده شد تا از پشت كوه باال بيايد.
اّولي بيدار شد و گفت:
خواب بَسه، تنبلي بَسه

دّومي گفت:
بايد بريم به مدرسه

سّومي گفت: 
نان و پنير، گردو و شير

چهارمي گفت: 
يك كمي نرمش بكنيم، 

يك و دو و سه
پنجمي گفت: 

نه نرمش و نه ورزش
مي خوام بشم چاقالو
بُخور و بخواب كاَرمه

مدرسه كو؟ كالس كو؟

4
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 جوجه كوچولو، تخم خود را شكسته و
 بيرون آمده.

- مبارك، مبارك، تولّدت مبارك!

 دانه ی لوبيا، پوسته اش را شكافته و
 جوانه زده.

- مبارك، مبارك، تولّدت مبارك!

 خانم بزی، بزغاله ی سفيد و
 قشنگش را به دنيا آورده.

- مبارك، مبارك، تولّدت مبارك!

 امروز، خدا به من يك داداش كوچولو داده.
چه داداش كوچولوی نازی!

- مبارك، مبارك، تولّدت مبارك!

تولّدت مبارک
 مهری ماهوتی

 تصويرگر: شیوا ضیايی

خدا، ما را به اين دنيای

 بزرگ وزيبا آورده.

او به ما زندگی را هديه داده است.

چه مهربان است خدا،

 مثل مامان و بابا!

خدا چه مهربان است



6

ــا ! كتاب فارس��ی تان را باز كنيد. توی  کالس اّولی ه
صفحه های اّول آن، يك شعر است به نام »راه مدرسه«.

شاعر اين شعر، افسانه شعبان نژاد است.
 او را می شناسيد؟افسانه ی شعبان نژاد، نويسنده ی خوب 
بّچه هاس��ت.او ش��عرها و قّصه های زيادی برای ش��ما 
نوشته است.خانم شعبان نژاد خيلی مهربان است. هميشه 
می خندد. خنده اش مثل كالس اّولی ها ش��يرين است.او 
هم روزگاری بّچه بوده. مثل شما به كالس اّول می رفته. 
ببينيم كه از آن روزها چه قدر به يادش مانده اس��ت! ما 

می پرسيم و او جواب می دهد:

 روز اّول چه كسی تو را به مدرسه برد؟
خواهرم. او توی همان مدرسه، درس می خواند.

 راس��تش را بگو! آن روز دلت برای مامانت تنگ شد 
يا نه؟

نه! چون خواهرم، زنگ تفريح با من بود.
 روپوشت چه رنگی بود؟

آبی آسمانی بود.
 موهايت را چه كسی شانه زد؟

خواهر بزرگم »مهری«.
 توی كيفت چی داشتی؟

مثل همه ی كالس اّولی ها، ليوان و دستمال و خوراكی.
 معّلم كالس اّولت چه ش��كلی بود؟ چه جوری بود؟ 

اسمش چی بود؟
قد بلند و الغر. مهربان. اسمش هم خانم باقرزاده بود.

 اّولين دوستت كی بود؟
ب��ا دو نفر دوس��ت ش��دم. مري��م بهرامپور و ش��وكت 

صاحب الزمانی.
 زنگ تفريح چه بازی هاي�ی می كردی؟

طناب بازی، گرگم به هوا، بازی وس��طی، گاهی هم قايم  
باشك.

 بّچه ی زرنگی بودی يا نه؟
بله، درسم را خوب می خواندم. با ادب هم بودم.

 از كدام درس، بيش تر خوشت می آمد؟
از درس فارسی.

 در شعر »راه مدرسه« از پروانه گفته ای. چرا؟
پروانه را دوست دارم. خيلی زيباست.

 چرا برای سنجاقك و كفشدوزك شعر نگفته ای؟
گاهی برای آن ها هم شعر گفته ام. برای ملخك هم، دارم 

شعر می گويم كه قهر نكند.
 حاال يك حرف درِگوشی به كالس اّولی ها بگو!

كالس اّول هستيد! می شه منم بيام و  خوش به حالتون كه
كنار شما توی كالس اّول بنشينم؟

 گفت و گو از: طاهره خردور 

با افسانه شعبان نژاد

6
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   چند کتاب خوب از اين نويسنده برای شما:
 

 چهار كالغ و يك درخت)مجموعه چهار جلدی( - انتشارات محراب قلم 
 هاجستم و واجستم - انتشارات كانون پرورش  

 يك دانه بادام - انتشارات مدرسه
 دوتا چشم دو ابرو - انتشارات مدرسه 

 اين طرف صحرا،آن طرف صحرا - انتشارات كانون پرورش
 ترانه های بازی و نوازش )مجموعه ی سه جلدی (- انتشارات  به نشر 

 ماه تی تی، ُكاله تی تی ) بازی ، شعر ، نمايش( - انتشارات كانون پرورش 
 ُگرَگم و گّله می برم ) بازی ، شعر ، نمايش( - انتشارات كانون پرورش

 بام مهربان - انتشارات مدرسه
 ننه طال و نازگل - انتشارات سروش

خوش به حالتون
 كه كالس اّول هستيد! می شه منم بيام و كنار شما 

توی كالس اّول بنشينم؟

با افسانه شعبان نژاد

7
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آش خوش مّزه

      1 - آن روز خیلی زود رسید. بزبزک زنگوله پا بّچه هايش 
را صدا کرد و گفت: »مواظب خودتان باش��ید. خانه را تمیز 
کنید، ظرف ها را هم بشويید. من زود برمی گردم و برايتان 

يك آش خوش مّزه می پزم.« و رفت.

2 - دِر خانه باز مانده بود.
گرگ وارد خانه ش��د و گفت: »بّچه ها، سالم! 

من خاله تان هستم.«

3 - بزغاله ها پريدند توی سبد، طناب را کشیدند و گفتند: »خاله جان سالم. مادرمان گفته بود که شما می آيید 
تا خانه را تمیز کنید و برايمان آش خوش مّزه  بپزيد. به ما هم گفته اين باال بمانیم تا مزاحم شما نباشیم.«

بزبزک زنگوله پا، يك سبد بافت. آن را از سقف خانه آويزان کرد و به بزغاله هايش گفت: 
»اگر روزی من در خانه نبودم و گرگ آمد، برويد توی اين سبد و طناب را بکشید.«

       4 - گرگ ناچار شد که خانه را جارو بزند و گردگیری کند، ظرف ها را بشوَيد، آش هم بپزد.

8

 سوسن طاقديس
 تصويرگر:حديثه قربان
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    5 -  بعد هم از خستگی روی تخت ُافتاد و منتظر شد که بزغاله ها 
پايین بیايند ،اّما خیلی زود خوابش برد.

7 -  بزغاله ها از سبد پايین آمدند.
بعد هم دور هم نشس��تند، آشی را که گرگه پخته بود خوردند 

و خنديدند.

6 - بزبزک زنگوله پا از راه رس��ید. گرگ را ديد. 
جارو را برداش��ت. با آن ، گ��رگ  را زد و از خانه 

بیرون کرد.

8 - اّم��ا بزبزک زنگوله پا، دلش برای گرگه 
سوخت. يك ظرف آش هم برای او کشید و 

پشت در گذاشت. پايان

بزبزک زنگوله پا و
 بزغاله هايش

9
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 نسرين مهاجراني

 تصويرگر:فريبا بندی

 الو، سالم آقاموشه! ...

 سالم خاله سوسكه! صدايت را خوب نمي شنوم. اَلو ... اَلو ...

مثل اين كه خط هاي تلفن قاطي شده. مي تواني خط تلفن آقاموشه و خاله سوسكه را پيدا كني؟

تا  به فروشگاه رفته  با مامانش،  گورخر كوچولو، 
مخصوص  لباس  تا  كن  كمك  او  بخرد.به  لباس 

خودش را پيدا كند.

 نسرين مهاجراني

 تصويرگر:فريبا بندی

بازي بازي، َنبـازي

خورشيد
کوه

رود
درخت

هر شكل در خانه ي خودش!در خانه هاي خالي آن نّقاشي كني. اين، يك جدول نّقاشي است. بايد 

{ {

{{
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حسني مي خواهد اين جعبه ها را به مغازه ي بابايش برساند. كمكش 
كن تا جعبه ها را از كوچك تا بزرگ، توي هم بگذارد و ببرد.

پالستيكي ها پارچه اي ها

کاغذي ها شيشه اي ها

علي كوچولو مي خواهد وس��ايل اتاقش را 

مرتّب كند. به او كمك كن تا هر وس��يله را 

در ظرف مخصوص خوَدش بگذارد.

يكي از اين قورباغه ها جشن تولّدش است؛ همان كه از همه شادتر است.اگر ُگفتي كدام است؟

پرچم ايران چند رنگ است؟ 
3 رنگ است. مداد رنگي هايت 

را بياور و پرچم ايران را رنگ 
كن.

11
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مادر، در خانه مشغوِل كار است. بّچه زنِگ در را می َزند.
بّچه: زينگ... زينگ...

مادر، در را باز می كند. بّچه دستش را روی شكمش گذاشته و ناله می كند.
بّچه: آی دلم... وای دلم...

مادر با نگرانی: دلت َدرد می كند؟!
بّچه با گريه: هم َدرد می كند، هم می سوزد.
مادر: ُخب، ُخب، االن می بَرمت پيش دكتر.

مادر، بّچه را به َمطب دكتر می برد. زنگ می زند. پرستار، در را باز می كند.
مادر: سالم! دكتر هستند؟
پرستار: بله، بفرماييد تو!

مادر و بّچه به اُتاق دكتر می روند. مادر سالم می كند. بّچه ناله می كند.
دكتر بلند می شود. به َطرف بّچه می آيد.
دكتر: چی شده جانم؟ دلت َدرد می كند؟

بّچه با گريه: هم َدرد می كند، هم می سوزد.
دكتر دستش را روی ِشَكم بّچه می گذارد.

دكتر: اين جا؟
بّچه: نه!

دكتر دستش را طرف راست شكم بّچه می گذارد.
دكتر: اين جا؟

بّچه: آخ... واخ...
دكتر طرف چپ شكم بّچه را َدست می زند.

دكتر: اين جا چی؟
بّچه: آی... وای...

دكتر: خيلی ُخب جانم، حاال روی تخت دراز بِكش.
بّچه با كمك پرستار، دراز می كشد. 

دكتر دستش را روی شكم بّچه می گذارد.

 شکوه قاسم نیادکتر بازی
 تصويرگر: سحر حق گو

بازيگران : بّچه     مادر     دکتر     پرستار
نمايشنامه
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دكتر: اين جا؟
بّچه: نه!

دكتر دستش را طرف چپ شكم بّچه می گذارد.
دكتر: اين جا؟

بّچه: نه!
دكتر دستش را طرف راست شكم بّچه می گذارد.

دكتر: اين جا؟
بّچه: نه!

دكتر تعّجب می كند. قدم می زند و فكر می كند. ناگهان می ايستد و با صدای بلند می گويد: 
»فهميدم!«

دكتر به بّچه دستور می دهد: برپا!
بّچه به سرعت از جا می پَرد و می ايستد.
دكتر به پرستار دستور می دهد: بِگرَدش!

پرستار با تعّجب: چی را بگردم؟
دكتر: جيب های روپوشش را.

بّچه با التماس: من كه كاری نكرده ام!
مادر با ناراحتی: بّچه ام كاری نكرده!

پرستار جيب های بّچه را می گردد و ناگهان:
پرستار: پيدا كردم!

مادر و بّچه با هم: چی را؟
پرستار دو مداد نوك تيز را باال می گيرد.
پرستار: اين ها را! توی جيب هايش بود.

دكتر نفسی به راحتی می كشد، و بعد:
دكتر به بّچه: آزاد!

بّچه دست هايش را پايين می آورد.
دكتر مدادها را از پرستار می گيرد و به بّچه نشان می دهد.

دكتر: همين بود!
بّچه: چی همين بود؟

دكتر: عّلِت درد تو! نوك اين مدادها، به بدنت ُفرو می رفت و َدردت می آمد. حاال ديگر َدرد 
نداری، ُدُرست است؟

بّچه با خجالت: ُدُرست است.
دكتر: پس برو به سالمت. اّما نه! صبر كن تا يك نسخه برايت بنويسم.

دكتر نسخه ای می نويسد و به مادر می دهد. مادر با صدای بلند نسخه را می خواند.
مادر: هرگز مداد را در جيبت نگذار. جای مداد در جامدادی است.

هر چهار نفر می خندند، و نمايش تمام می شود.

اين نمايش را در خانه

و مدرسه ، با دوستانتان 

اجرا کنيد !
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مّزه
موش موشك تا حاال پسته نخورده بود. يك پسته پيدا كرد، به 

بابايش داد و ُگفت: »بابا، پسته چه مّزه اي است؟«

بابا موشه، پسته را خورد و ُگفت: »خوش مّزه است!«

شهرام شفیعي                                                                                                                                

ناصر کشاورز                                                                                                              

طاهره خردور                                                                                                       

شکوه قاسم نیا                                                                                                                

شراره وظیفه شناس                                                                                                                          

بـّچـه
 

ماه و شب با هم عروسي كردند،

 بّچه شان شد كرم شب تاب.

شعري از
 يك اسب خسته

پي تي كاپ، 
پي تي كوپ،

پي تي  پيت پيت  
پي تي كوپ، 
پي تي كاپ،

پي تي  پِت پِت  
پي تي كوپ
پِت پِت  
پي تي كوپ

پِت  

لبخنـــدک

چي ، چه طور شد ؟
قاشق دندان درآورد و شد: چنگال.

سيب از درخت اُفتاد زمين و شد: سيب زميني.
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شهرام شفیعي                                                                                                                                

ناصر کشاورز                                                                                                              

طاهره خردور                                                                                                       

شکوه قاسم نیا                                                                                                                

شراره وظیفه شناس                                                                                                                          

جوجو و دودو

تلويزيون، يك برنامه داشت به اسم »مسابقه ي 

ُپرخوري«.

جوجو به دودو گفت: »اگر بتوانم صدتا نان خامه اي 

بخورم، من را توي تلويزيون مي بيني!«

جوجو صدتا نان خامه اي خورد، اّما دودو او را توي 

تلويزيون نديد، توي رخت خواب ديد!

 تصويرگر:لیدا معتمد
 کاريکاتوريست:طاهر شعبانی


شيرکاکائو

يك گاوه بود كه به جاي شير، شيركاكائو مي داد. شيركاكائوهايش 
را مي فروخت به آدم ها. بعد، پولش را مي گرفت و با آن يك 

عالمه بستني كاكائويـي مي خريد ومی خورد.

لبخنـــدک
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چرا مسواک بزنم؟

برف سفيد  مثل  اين كه دندان هايت  برای   
شود.

 برای اين كه مّزه ی غذاهای خوش مّزه را 
بهتر بفهمی.

،الی  ناُقال  های  ميكروب  كه  اين  برای   
دندان هايت خانه نكنند.

 برای اين كه دهانت مثل ُگل خوش بو 
باشد.

حاال بگو ببينم! دوست داری مسواك بزنی يا 
نه؟
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 تصويرگر:سام سلماسی


