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به نام خدای مهربان

دوم    بگو ببينم، تو چه آرزويـي داري؟
آرزوهايت كوچك است يا بزرگ؟

دلت مي خواهد به آرزوهاي كوچك و بزرگت برسي؟
پس، چشم هايت را ببند. خيال كن كه يك كبوتري. يك كبوتر سفيد بال نقره اي.

بال هايت را باز كن. پرواز كن. برو... برو... برو، تا برسي به شهر آرزوها.
شهر آرزوها، توي قّصه ها نيست. خيالي نيست. راسِت راست است.

توي كشور خودمان است. اسمش »مشهد« است. مشهد پُر است از عطر و نور و كبوتر.
يك گُنبد طاليـي هم دارد. گُنبد حرم امام رضا )ع(. روي گُنبد، كبوتران ســـفيد نشســـته اند. تو هم كنارشـــان 

بنشين.
حاال وقت آن اســـت كه آرزوهايت را بگويـي. به كي؟ به همان كه عزيز خداســـت. به امام رضا )ع(. او با 
همه مهربان است، حتّي با كبوتران كوچك! به همه ي آرزوها گوش مي كند، حتّي به آرزوهاي بزرگ! او از خدا 

مي خواهد كه همه را به آرزوهايشان برساند، تو را هم به آرزوهايت برساند.
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قابلـــمه
يك اسم و چند قّصه

 شراره وظيفه شناس

قّصه ي دّوم :

یک قابلمه بود که پیر شده بود. پیر و زمین گیر شده بود. یک روز به مالقه و دیگ و دیگچه گفت: »حاال وقتش 

است که مرا بکارید تو باغچه.«

او را بردند و توی باغچه کاشتند. کودش دادند، آبش دادند. آفتاب و مهتابش دادند.

قابلمه س��بز ش��د. از زیر خاک بیرون آمد. قد کشید. رفت باال. شد یک درخت. شکوفه کرد. یک عالمه میوه داد. 

میوه هایش مثل هندوانه بودند. بازشان که می کردی تویشان ُپر از غذا بود: پلو، آش، آبگوشت، چلوکباب و....

پرنده ه��ا آمدند. چرنده ه��ا آمدند. 

بّچه ها آمدن��د. بزرگ ترها آمدند. 

ت��و  را چیدن��د،  میوه های��ش 

بش��قاب ها کش��یدند. سفره 

انداختند. دور هم نشستند 
و خوردند.

ماهي ها گفتند: »مي شود خودمان را کمي توي آن تماشا کنیم؟«قابلمک گفت: »نه، از بس تمیز و بّراق است، مثل آینه است.«ماهي ها گفتند: »این که َدر نیست. آینه است!«قابلمک داد زد: »آهاي ماهي ها، َدَرم را بدهید!«ماهي بود. ماهي ها َدرِ قابلمک را دیدند. دورش جمع شدند.حوض گذش��ت. َدرش ُس��ر خورد و اُفتاد توي آب.توي حوض چند تا یک روز َدرش را کجکي گذاشت و راه اُفتاد که برود به مهماني. از کنار قابلمه ي کوچولوی�ي بود به اسم قابلمک.قّصه ي اّول : 
کجکي گذاشت و همه با هم رفتند به مهماني.شکمش پُر از آب شد . ماهي ها پریدند توي قابلمک . قابلمک َدرش را قابلمک گفت : » باشد .« و رفت زیر شیر آب . ُقلپ ُقلپ آب خورد تا ماهي ها گفتند:»آخ جان ،مهماني!ما را هم با خودت ببر!«یک دفعه قابلمک گفت :»واي دیرم شد!باید بروم به مهماني.«گفتند: »به به به!ما چه قدر قشنگ بودیم و خودمان نمي دانستیم!« ماهي ها رفتند و آمدند.خودش��ان را توي درِ قابلمک نگاه کردندو قابلمک گفت: »باشد.«

 محّمدرضا شمس
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 تصويرگر: سولماز جوشقانی

قابلـــمه

جی��غ کش��ید و از حال رفت. دیگر نتوانس��ت غذا را قابلمه داشت غذا می پخت. خاله سوسکه را گوشه ی آشپزخانه دید. قّصه ي چهارم :
خاله سوس��که جلو آمد. پرس��ید: »چی ش��ده؟ چرا گریه قابلمه غّصه دار شد. زار زار گریه کرد.شده. خوب غذا نمی پزد. باید یک قابلمه ی نو بخرم!«نپخته اس��ت. با خودش گفت: »این قابلمه دیگر کهنه ظهر شد. آشپزباش��ی آمد که غذا را بکشد. دید غذا بپزد.

خاله سوسکه گفت: »چرا می ترسی؟ من که به تو کاری ندارم!«قابلمه جیغ زد و گفت: »برو، برو! من از تو می ترسم!«می کنی؟«
قابلمه گفت: »هر وقت تو را می بینم، نمی توانم غذا بپزم. می خواهند یک قابلمه ی دیگر به جای من 

بیاورند.«
رفت تا قابلمه، غذایش را راحت بپزد.خاله سوسکه که خیلی مهربان بود، دلش سوخت. فردای آن روز، از آشپزخانه اسباب کشی کرد و 

قّصه ي سوم :
علي توي اُتاقش بازي مي کرد.

چه کار مي کرد؟ دزد مي گرفت!دزدها کي ها بودند؟ قابلمه ها!

علي قابلمه ها را با طناب به هم بست. بعد، گفت: »دیدید؟

همه تان را دستگیر کردم!«

مادر آمد. پرسید: »کي ها را دستگیر کردي؟«

ب داد: »دزدها را. همه ي دزدها را دستگیر کردم.«
علي جوا

مادر، قابلمه ها را نگاه کرد و پرسید: »چي دزدیده بودند؟«

علي گفت: »بسته هاي شکالت و بیسکویت را دزدیده بودند!«

مادر خندید و گفت: »بس��ته هاي شکالت و بیسکویت را، من توي قابلمه ها 

گذاشته بودم.«  

علي با تعّجب گفت: »پس قابلمه ها دزد نیستند؟« 

مادر دستي به سر علي کشید و گفت: »نه ، ولي اگر تو 

بخواهي، قابلمه ها قطار مي شوند.«

علي خوشش آمد. سر طناب را گرفت و کشید.

قطار راه اُفتاد و رفت به طرف آشپزخانه.

علي مي گفت: چیش چیش...

مادر مي گفت: هوهو...

 مجيد راستي

 افسانه شعبان نژاد
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این هم مصطفی رحماندوس��ت! ش��اعر ش��عرهای »صد دانه یاقوت« و »تق تق تق بر در زد«. در کتاب 

فارس��ی کالس اّول هم یک ش��عر دارد: شعر قش��نگ »زردآلو«. مصطفي رحماندوست 30 سال است 

که برای بّچه ها ش��عر می گوید. همه او را می شناس��ند. حتّی پدر و مادر تو هم، وقتی کوچک بوده اند 

شعرهایش را خوانده اند.

رحماندوست خیلی خوش اخالق اس��ت. هیچ وقت عصبانی نمی شود. همیشه می خندد. در دوستی هم 

نمره اش 20 است.

راس��تی، او از اّولی��ن مدیراني اس��ت که مجاّلت رش��د را تهّیه کرده اند. نام رش��د را ه��م او انتخاب 

کرده است. چه انتخاب خوبي!

ُخب ببینیم که این شاعر خوب و مهربان، از کالس اّولش چه چیزهای�ی به یادش مانده است!

 آقای رحماندوست، کالس اّول به کدام مدرسه، در کدام شهر می رفتی؟

دبستان رازی در شهر همدان

درِگوشی
صطفیرحماندوست

بام

 در ردیف چندم کالس می نشستی؟

جای من وسط های کالس بود.

 درس خوان بودی یا نه؟

توی دبستان، بله، همه ی نمره هایم بیست بود.

 شاگرد آرامی بودی یا شلوغ می کردی؟

شلوغ کاری هایم کم نبود.

 دلت می خواست وقتی بزرگ شدی، چه کاره شوی؟

دلم می خواست صاحب سینما بشوم.

 معلّم کالس اّولت کی بود؟ چه شکلی بود؟ چه جوری بود؟

آقای سبزواری. خیلی مهربان بود. کمی می لنگید. دوستش داشتم.

 چه میوه ای را دوست داری؟

اَنار، گالبی، اَنبه، زردآلو

 چرا برای زردآلو شعر گفته ای؟

میوه ی خیلی قشنگی است. نه؟!

 راستی، نام خانوادگی ات خیلی قشنگ است. معنی اش را برای
 بّچه ها بگو!

یعنی کسی که خدا را دوست دارد.

 بّچه ها را چه قدر دوست داری؟

خیلی خیلی خیلی. می میرم برایشان.

 حاال یک حرف درِ گوشی به کالس اّولی ها بزن!

»دندونت افتاده. چه قدر خوشگل شدی!«

طاهره خردور

4

چند کتاب خوب از اين نويسنده براي شما:    

قّصه ي يك گربه و پنج موش                  انتشارات کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان

              انتشارات کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان
اون چيه که ، اون کيه که      

قّصه ي دو تا الک پشت تنها                    انتشارات کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان

                    انتشارات کتاب نيستان
                      

            
چند تا ستاره!واي خدا      

                    انتشارات کتاب نيستان
                    

ني ني  ني ني نازه  ني ني             

                    انتشارات مدرسه
                      

با چي ببرم؟ با چي بيارم؟          

                    انتشارات مدرسه
                      

دوستي شيرين است           
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 در ردیف چندم کالس می نشستی؟

جای من وسط های کالس بود.

 درس خوان بودی یا نه؟

توی دبستان، بله، همه ی نمره هایم بیست بود.

 شاگرد آرامی بودی یا شلوغ می کردی؟

شلوغ کاری هایم کم نبود.

 دلت می خواست وقتی بزرگ شدی، چه کاره شوی؟

دلم می خواست صاحب سینما بشوم.

 معلّم کالس اّولت کی بود؟ چه شکلی بود؟ چه جوری بود؟

آقای سبزواری. خیلی مهربان بود. کمی می لنگید. دوستش داشتم.

 چه میوه ای را دوست داری؟

اَنار، گالبی، اَنبه، زردآلو

 چرا برای زردآلو شعر گفته ای؟

میوه ی خیلی قشنگی است. نه؟!

 راستی، نام خانوادگی ات خیلی قشنگ است. معنی اش را برای
 بّچه ها بگو!

یعنی کسی که خدا را دوست دارد.

 بّچه ها را چه قدر دوست داری؟

خیلی خیلی خیلی. می میرم برایشان.

 حاال یک حرف درِ گوشی به کالس اّولی ها بزن!

»دندونت افتاده. چه قدر خوشگل شدی!«
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چند کتاب خوب از اين نويسنده براي شما:    

قّصه ي يك گربه و پنج موش                  انتشارات کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان

              انتشارات کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان
اون چيه که ، اون کيه که      

قّصه ي دو تا الک پشت تنها                    انتشارات کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان

                    انتشارات کتاب نيستان
                      

            
چند تا ستاره!واي خدا      

                    انتشارات کتاب نيستان
                    

ني ني  ني ني نازه  ني ني             

                    انتشارات مدرسه
                      

با چي ببرم؟ با چي بيارم؟          

                    انتشارات مدرسه
                      

دوستي شيرين است           
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 شكوه قاسم نياخودتبخوان
 تصويرگر: مليكا سعيدا

6

بادآَمد.

باباآَمد.

بابابااََسدآمد.

اََسدباسامآَمد.

سامباَسباآَمد.

َسباباَسبَدآمد.

َسباباَسبَد،بادامداد.

بادبود.............

دودبود........................

اََسدبااَسبآَمد.........................................

اََسدباباباَدستداد................................

اوبااََدباَست......................................

بادام

اَدب
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لی لی، لی لی، حوضک

گنجشکه اومد آب بُخوره
اُفتاد تو حوضک

این، دوید و َدرش کرد

این، ماچی بَر َسرش کرد

این، نازی بَر َپرش کرد

این کلّه گنده اومد
گفتش: بِده ببینم
تا که دادن ببینه

گنجشکه پرید ال چینه

لی لی، لی لی، حوضک

ُجم ُجَمک، برگ َخزون
مادرم زینب خاتون

گیس داره قِدّ کمون
از کمون بلندتره

از َشبَق مِشکی تَره

گیس اون شونه می خواد
شونه ی فیروزه می خواد
حمومِ هر روزه می خواد

فرِش اُتاق خاله
پَشِم تن بُزغاله

مرواریدای خاله
دندونای بُزغاله

خاله

جاروی اُتاق خانه
از موهای بزغاله

مهمونیای خاله
از شیراي بُزغاله

ُجم ُجَمک، برگ خزون

بارون مي آد قِلقِله چي

تو جیِب بابام ُپرِ نخودچي
             

بارون مي آد ریزه ریزه

تو جیِب بابام ُپرِ فیروزه

بارون مي آد شعرها ي شنيد ني

َرفتم به صحرا
دیدم قورباغه
گفتم: قورباغه
رفتم به صحراَدماغت چاقه؟

دیدم مارمولک
گفتم: مارمولک
عیدت مبارک

رفتم به صحرا

 تصويرگر:شيرين شيخی

بّچه ه��ا! ش��ما از مامان ب��زرگ و بابابزرگتان چه ش��عرهایي 
شنیده اید؟ آن ها را بنویسید و براي ما بفرستید. 
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 سوسن طاقديس
 تصويرگر:حديثه قربان

1 . چند روزی بود که ش��نگول و منگول و حبّه ی انگور کارهای 
عجيب��ی می کردند. وقتی که مادرش��ان از خانه بيرون می رفت، 

مشغول کاری می شدند.
                  ُگرگ، مثل هميشه از پشت پنجره نگاهشان                                    
                  می کرد. می خواست بفهمد که آن ها چه  کار می کنند.

2 . و باالخ��ره فهمي��د! بزغاله ه��ا ي��ك لح��اف بزرگ 
می دوختند.

ُگرگ با خودش گفت: »بَه بَه! عجب لحاف گرم و نرمی! 
اين لحاف بايد مال من باشد!«

3 . بعد از چند روز، لحاف آماده ش��د. بزغاله ها آن را 
روی ُکرسی انداختند. می خواستند که وقتی مادرشان 

می آيد، آن را ببيند و خوش حال شود.

لحاِفگرم

8
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بزبزک زنگوله پا و
 بزغاله هايش

4 . اما ُگرگ، يواشكی آمد توی خانه، لحاف را دزديد و 
خواست که فرار کند.

بزغاله ها ُگرگ را ديدند. ترسيدند. توی سبد پريدند 
و خواس��تند که سبد را باال بكش��ند. اّما حبّه ی انگور 

فرياد کشيد: »نه! نبايد بگذاريم لحاف را ِببرد!«

5 . بعد هم از سبد بيرون پريد، يك گوشه ی لحاف را 
گرفت و کشيد.

شنگول و منگول هم به کمك او آمدند. گوشه ی ديگر 
لحاف را گرفتند و کشيدند.بزغاله ها کشيدند و ُگرگ 

کشيد...

6 . ُگ��رگ زورش زي��اد ب��ود. لح��اف را 
می کش��يد و عقب عق��ب می رف��ت. او 
پشت سرش را نمی ديد. از خانه بيرون 

رفت...
رفت و رفت، به يك چاه پُر آب رس��يد. 

چاه را نديد و توی آن اُفتاد.

7 . ش��ب، بزغاله ها با مادرش��ان زير 
ُکرس��ِی گ��رم خوابيدن��د. ام��ا ُگرگ 
بدجن��س ت��وی چاه ب��ود و از س��رما 

می لرزيد. 
                     پايان

9
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تاپتاِپخمير
دونهروبِکار
تودِلزمين

خوشهبهخوشه
بچين گندمو

گندموآردُكن
تویآسياب

آردوخميرُكن
بهكمِکآب

بگير خميرو
چونهبهچونه
چونهروواُكن
دونهبهدونه

آتيشوتنور
تاپتاِپخمير
نوِنداِغداغ
پنير با بُخور

 مصطفی رحماندوست
 تصويرگر: گالله محّمدی
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مثلبرگُگل  مهری ماهوتی
 تصويرگر: شيوا ضيايی

خدا چه مهربان است!

خدا به هرکس لباس مناسبی داده تا زود زخمی نشود،
در سرما و گرما هم راحت باشد. 

خدا می خواهد که ما سالم و قشنگ باشیم.
خدا  چه مهربان است !  مثل بابا و مامان است!

 ماهی کوچولو پیراهن پولکی
به تن دارد.

بَه بَه، چه لباس قشنگی!

  گنجشک بازیگوش، لباسی از پَر پوشیده.
بَه بَه، چه لباِس خوش رنگی!

  آهو خانم را ببین! تن او پُر از موهای نرم و ریز است.
به به، چه لباس نرمی!

  گوسفند فرفری هم ُکِت پشمی دارد.
چه لباس گرم و راحتی!

  پوسِت تِن داداشی، خیلی نرم و لطیف است. مثِل برِگ ُگل.
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صدایخنده

»جوجو« و »دودو« به مغازه ی شیرینی فروشی رسیدند.
جوجو به دودو ُگفت: »تو از آن آب نبات چوبی های قرمز 

دوست داری؟.«
دودو نگاه کرد و ُگفت: »آره! خیلی دوست دارم.«

جوجو ُگفت: »پس زود بُرو خانه! چون من می خواهم یک 
آب نبات چوبی قرمز بِخرم!«

جوجو،دودو

 تصويرگر:نيلوفر ميرمحّمدی
لبخندك کاريكاتوريست:طاهر شعبانی

دو تا تخم مرغ باهم دعوایش��ان شد. زدند و 
سر هم دیگر را شکستند. دو تا جوجه پریدند 

بیرون و گفتند: »آِخیش، راحت شدیم!«

»فِلفِلي« صدای خنده شنید. صدای خنده، از جیبَش مي آمد.
دستش را توی جیبش کرد و بیرون آورد.

یک مشت پسته ی خندان بودند که می خندیدند.
فِلفِلي هم پسته های خندان رایکی یکی خورد و خندید.

احمد عربلو                                                                                               مجيد راستی شهرام شفيعي شكوه قاسم نيا ناصر کشاورز 

سه تا بّچه با سه تا بستني به باغ وحش رفتند.
         توي قفس ها، شیر بود، میمون بود، روباه بود، زّرافه 

هم بود.

دعوا
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موشسواري
م��وش: برو، برو تندتر ب��رو، این َور 

برو، آن َور برو...
فیل: خسته شدم، پایین بیا. پس کِي   

نوبت من مي شود؟

2

يک،دو،سهتابستني

13

3

زّرافه بستني ها را شمرد: 
یک... دو... سه...، حیف 

که به من نمي رسد!

1

سه تا بّچه با سه تا بستني به باغ وحش رفتند.
         توي قفس ها، شیر بود، میمون بود، روباه بود، زّرافه 

هم بود.

اّما هر کاري
 یک راهي دارد!
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 نسرين مهاجرانيبازي بازي، َنبـازي
 تصويرگر:حديثه قربان

موشي و ماشي چند تا فندق و بادام و پسته پيدا 

کرده اند. مي خواهند آن ها را بشمارند و تعداد 

هر کدام را در جدول، بنويس��ند. تو کمكش��ان 
مي کني ؟

خاله سوسكه خوابيده و 
خواب مي بيند. اگر گفتي 

چه خوابي مي بيند؟

است و کدام غزل!3 ت��ا خال دارد. حاال بگو کدام عس��ل دامن غزل 5 تا خال دارد، دامن عسل عسل و غزل خواهرهاي دوقلو هستند. 

فندق پسته 
بادام
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کالغ َپر، گنجشك َپر! ُکدام از اين حيوان ها َپرواز نمي ُکُنند؟

دوس��تان علي کوچولو به جش��ن 
تولّد او آمده اند.

کفش ها را بشمار و بگو مهمان ها 
چند نفر هستند !

بَه بَه، چه ميوه هاي�ي! سيب و خيار و گالبي! حيف که رنگ ندارند! تو رنگشان کن. بعد هم 
ظرفي را که در آن 3 تا خيار است پيدا کن.

نخود نخ��ود، هر که 
َرود خانه ي خود.

هر حي��وان را با يك 
خان��ه اش  ب��ه  خ��ط 

برسان!
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 ُگفتم: آقا قورقوری، چی 

شده؟ چرا چشم هايت را 

تندتند می چرخانی؟

 ُگف��ت: ب��رای اين ک��ه دور و بَ��رم را خ��وب ببينم. 

اين طوری می توانم حشره ها را بگيرم و شكار کنم.

شايد پلك نداري! نگاه مي کني؟چرا پلك نمي زني؟  ُگفتم:آقا جغده چرا اين جوري 

 فهميدم که: جغدها سه تا ِپلك دارند.

جلوی پايت را نمی بينی. مواظب باش! هوا تاريك است. شب کجا می روی؟ ُگفتم: گربه کوچولو، اين وقت 

 فهميدم که: چشم 

قورباغه ها گرد مي شود و 
می چرخد.

 ُگفت: ميو ميو... 

خيلی هم خوب می بينم. ما گربه ها، 

 در شب  بهتر از روز می بينيم.

 فهميدم که: سياهي چشم گربه ها در شب، گرد مي شود و همه جا را خوب می بيند. اّما 

در روز، يك خط باريك می شود و فقط جلو را می بيند.

 طاهره خردور
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چشمهايعجيب ُگفتم ، ُگفت ، فهميدم

 ُگفت: چرا ، پلك دارم، سه تا هم دارم.يكي 

باالي چشمم،يكي پايين چشمم،يكي هم

 روي چشمم.


