به نام خدای مهربان

ا ّول  ،سالم

دوم    بگو ببينم،تا حاال چند تا دوست پيدا كردهاي؟
يكي؟ دو تا؟  ...ده تا؟ ...
چهقدر دوستشان داري؟ ده تا؟ صدتا؟  ...هزار تا؟...
حتما ً آنها هم تو را خيلي دوست دارند! خوش به حالتان،چه دوستان خوبي براي هم هستيد!
حاال ميخواهم يك راز را به تو بگويم .رازي كه شنيدنش خوشحالت ميكند:
تو يك «دوست» داري كه از همهي دوستانت بهتر است .اوتو را بيشتر از همه دوست دارد .هميشه
و همهجا مواظب توست .هيچ وقت تنهايت نميگذارد .از تو ناراحت نميشود ،با تو قهر نميكند.
در هم���هي كارها ك ُ َمكت ميكند .هرچه بخواهي به تو ميدهد ،هر كار بگويي برايت ميكند .او بهترين
دوست توست.
اگر گفتي او كيست؟ او خداي مهربان است.پس تو هم با او دوست باش و دوستش داشته باش !

 ...آذر
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قصه
يك اسم و چند ّ
مح ّمد
رضا شمس

اول :
ق ّصهي ّ

سنگ

سنگ و گر
دو باهم بازی میکردند .سنگ زَد
و
ِ
س
ر
گر
دو
را
ش
کس
ت.
گر
دو
سنگ ت
گریهکنان رفت پیش مادرش.
رسید .فرار کرد .آنقدر هولشده
ب
ود
که
جل
وی
پای
ش
را
ند
ید،
محکم خورد به یک تخم سفید.
تخم شکست .دو تا سن 
گپش
ت دوقلو از آن بیرون آمدند .ی 
ک ُقل،
به پشت
ش سنگ داشت .آن یکی نداشت.
آ نکه س��نگ دا
ش��ت ب��ه آ نکه نداش��ت گفت:
«داداشی!»
این یکی گفت« :جا ِن داداشی!»
آن
یکی گفت« :پس سنگ تو کو؟»
این یکی گفت« :نمیدانم!»
بعد ،ای 
نطرف و
آ نطرف را نگاه کرد .س��نگ را
دید .خوش
حال شد و گفت« :افتاده اینجا».
آنوقت سنگ را برداش
ت ،گذاشت به پشتش .دوتایـی
دست هم
را گرفتند و رفتند به طرف دریا.
گردو و مادرش آمدند تا س��ن
گ را دعوا کنند .هم هجا را گشتند.
سنگ را پیدا نکردند وبرگشتند

دوم :
ّ
قصهي ّ

يكي بود ،يكي نبود .يك سنگ بود سياه ِ سياه ،مثل شب.
ِ
سفيد سفيد ،مثل يك ستاره.
روي تنش ،يك نقط ه بود

شكوه قاسمنيا

نقطه سفيده ،تنهاي تنها بود .از تنهايـي حوصلهاش سر ميرفت.
روزي ،كالغي از راه رسيد .روي سنگ سياه نشست .نقطه سفيده به كالغه نگاه كرد .الي پرهاي سياهش ،يك خال
سفيد ديد .خوشش آمد .از روي سنگ پريد و نشست روي تن كالغ ،كنار خال سفيد.
كالغه بال زد و باال رفت .باالي باال ،تا نوك درختها .از درختها باالتر ،تا ق ّلهي كوهها .از ق ّلهي كوهها باالتر،
تا روي ابرها.
شب بود .آسمان سياه بود .روي ابرهاي سياه ،هزار هزار ستاره بود.
نقطه سفيده ،ستارهها را ديد .گفت« :شما سفيد و من سفيد .بگذاريد بيايم
كنارتان!»
س��تارهها ،برايش جا باز كردند .نقطه س��فيده پري��د روي ابر .كنار
ستارهها نشست.
از آن باال ،پايين را نگاه كرد .س��نگ سياه
راديد .برايش چشمكي زد وگفت« :اين،
سنگ سياه ِ من است!»
سنگ س��ياه هم او را ديد و گفت« :اين،
ستارهي من است!»
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تصويرگر :شیرین شیخی
ناصر کشاورز

قصهي سوم :
ّ

یکی بود  ،یکی نبود .یک س��نگ قِلقِلی
ب��ود ک��ه ت��وی رودخان��ه زندگ��ی میکرد.
آبها قِل��ش میدادند و با او ب��ازی میکردند.
یک روز  ،یک ماهیِ ُگنده آمدو سنگ قِلقِلی را
قورت داد.سنگ قِلقِلی رفت توی شکم ماهی.
بویـی کش��ید و گفت« :اَه اَه ،چه بوی َگندی!
اینجا کجاست؟ چهقدر تنگ و تاریک است!»
بعد ،خ��ودش را قِل داد به ای��ن طرف و آن
طرف .ب��ا این کارش ماه��ی را قِلقِلک داد.
ماهی از خنده َغش کرد ،اُفتاد ته رودخانه و
دهانش باز ماند.
ِ
سنگ قِلقِلی از دهان ماهی قل خورد و آمد
بیرون .آبها خوشحال ش��دند .دوباره با س��نگ
قِلقِلی  ،قِلقِل بازی کردند

طاهره خردور

چه ،نه توی خرابه.

قص هي چهارم :
ُ غُرو نه توی رودخا
ّ
ُ غُرو بود .سنگ غر
یک سنگ غر
ن سنگک داغ بود.
ن سنگک را خرید.
او توی یک نا َ
شد که پسرکی نا
ُرو از جایی شروع
ی! چه جای داغی!»
قصهی سنگ ُغرغ
ختم! چه هوای گرم
ّ
گ خورد به زمین.
زد« :آی ،وای ،سو
و پرت کرد .س ِر سن
اد
د
ُ
رو
سنگ ُغرغ
د .او را از نان کند
صدای سنگ را شنی
ت پسرک،
دس ِ
م! چه جاي بدی!»
زد« :آی ،وایَ ،سر
داد
را شنید .لگدی به
ی آقای نانوا ،صدا
پا
ت شد و خورد به
د .سنگ غرغرو پَر
او َز
ی وای ،کمرم!»...
دیوار .داد زد« :آ
وابیده بود ،بیدار
که كنار دیوار خ
گربهای
رد توي جوی آب.
ش ،سنگ را پرت ک
ورد .رفت ته جوی
شد .با پنجها
دُ .قلپ ُقلپ آب خ
چه جای باصفایـی!»
سنگ جیز و ویز کر
ه ،چه آب خُ نَكي !
ام شد و گفت« :بهب
آب .آر
و دیگر ُغر ُغر نکرد
و همانجا ماند
نه بود ،نه توی باغ
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درِگوشی

با عمو پورنگ

گفت وگو از :ناصر كشاورز

شما خالي! ما عمو پورنگ را
مو پورنگ مهمان ما بود .جاي
بچهها  ،امروز ع
رديم ،جواب شنيديم .اگر همهي
ّ
م .يك عالمه خنديديم .سؤال ك
دي
از نزديك دي
جا نميشود .بعضي از سؤال و
را بنويسم توي  10تا مجله هم
حرفها
بها را مي نويسيم تا بخوانيد .
جوا
عمو پورنگ چند سال داري؟
بچهها
با
هد
ّ
يخوا
شد (شوخي ميكند) .دلم م 
فكر كنم  5سالم با
را هم دوست دارم اگر مثل
همبازي باشم .آدمبزرگها
بچه باشند!
خودم ّ
كه به مدرسه رفتي يادت هست؟
ا ّولين روزي
بله .گريه مي كردم .يادم ميآيد
مامانم چادر سفيد داشت با
الي در
ُگلهاي مشكي .از ِ
مدرسه ،او را ميديدم .وقتي
بچهها دوست شدم
رفت ،من با ّ
و بازي كردم .آنقدر خنديدم
كه گريههايم يادم رفت.

هيـچ وقت د ِرگوشــ
4

اسباببازي هم داري؟
يك ماشين مسابق ه هم دارم .يك
هاست كه خيلي كوچك بودم.
يك دوچرخه دارم ،مال آن وقت
طرنج و بازي مار و پ ّله هم دارم.
هم داشتم كه آن را فروختم .ش
سازدهني
ي؟
بچهها را دوست دار
رم .دلم ميخواهد همه شاد و
چرا ّ
سرشان بگذا
ه
رب
س
وست دارم با آنها شوخي كنم َ َ ،
د
خوشحال باشند.
ويزيون ،كدام را دوست داري؟
از برنامههاي تل
اد .وقتي سندباد را ميبينم فكر
ي ،پينوكيو ،پلنگ صورتي ،سندب
كارتون تام و جر
از همه ،مامانم را دوست دارم.
خودم سندباد هستم .ا ّما بيشتر
ميكنم
ديگر چي دوست داري؟
و آسمان را .شب همهجا آرام
شب را دوست دارم .ستارهها
است.
اولين ن ّقاشي را كجا كشيدي؟
ّ
ين ن ّقاشي را روي ديوار كشيدم.
ا ّول
سهاي قشنگ ميپوشي .توي
هميشه لبا
خانه چ هجوري ميگردي؟
گردم (شوخي ميكند) .با لباس
ي
با پاهايم م 
سهاي راحتيام ،راهراه نيستند.
راحت و ساده .لبا
كر ميكني كارِ خوب يعني چه؟
ف
ردن .يعني قبل از غذا خوردن
كار خوب يعني سالم ك
كنيم .كار خوب يعني ...خيلي
دعا كنيم ،بعدش هم دعا
چيزها.
از اين موزي كه روي ميز است!
از ميوهها بگو.
را باز كنيم  ،توي آن خيار باشد!
شايد اگر اين موز
بچهها بگو!
به
شي
ّ
حاال يك حرف درگو
،هيچوقت درِگوشي حرف نزنيد!
بچهها
ّ
بچهها!
اي
بر
ّ
و يك دعاي مخصوص
تبچه ها ،مامان و
يكنم بهترين دوس ِ
دعا م
بابا ها باشند.
عکس از:اعظم الریجانی

ــــي حرف نزنيد !
5

خودتبخوان

بوستان

عبدالرحمن صفارپور
ّ
تصويرگر :ملیکا سعیدا

َمن توران نام دا َرم.

َمن با مامان َ ،در بوستان بو َدم.
بوستان     دا َرد.

بوستان             دا َرد.
بوستان آب دا َرد.

بوستان تاب دا َرد.

َمن بوستان را دوست دا َرم.

دوستی
          بی آب بود.
     بی تاب بود.
        بیمار بود.
                آ َمد.
باران بارید.
         ِرسید.

        را دید.
        آرام  ،او را بوسید.
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اين  ،آن

شكوه قاسمنيا

اين ،اسب است،
آرام است.
آن ،ببر است،
در دام است.
اين ،مار است،
ناآرام!
آن ،سار است،
بَر آن بام!

چه
مهری ماهموتیهربان است خدا !

تصوي

رگر :شیوا ضیایی

ميمون كوچولو م
ش
غ
و
ل
خ
و
رد
ن
ا
س
ت.
چي م 
يخ
ورد؟ موز و نارگيل!
بَ هبَه ،چه
غذاي خوشم ّزهاي!

گوسفند پشمالو
عل
ف
تا
زه
م

ي
خ
و
ر
د.
به ب
َ َه ،چه غذاي تازهاي!

ب
ه
ب
ه
َ
چ
ه
َ
غ
ذایي !

گنجشك پ َرپ َري ،ا َ
ر
ز
ُ
ن
و
ك
ن
ج
د
م

يخورد.
به
َ بَه ،چه غذاي نرمي!

زر
ّ اف�� هي گ��رد ندراز،
ب
�
�
ر
گ
د
ر
خ
�
�
ت
را
م
يخورد.

ب

هب
َ َه ،چه غذاي سبزي!

زنبور پ
َرطاليـي هم آمده تا
شيره ي ُگ 
لها را بخورد.
به ب
َ َه ،چه غذاي شيريني!
خداي مهربا
ن
ه
ي

چ
ُ
ك
س
را
گ
ر
سنه نم 
يگذارد.
او براي همه  ،غ
ذا
ي
تا
زه
و
ّ
خ
و
ش
م
زه دارد.
چه مهربان است خ
دا
،
م
ث
ل
ما
ما
ن
و
با
با !
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ُبزبز
ُب ک زنگول هپا و
زغال ههایش
سوسن طاقدیس
تصویرگر:حدیثه قربان

بچه خرس
ّ

ُ . 1بز ُب��زک زنگولهپ��ا  ،به صحرا
رفته بود .ح ّبهی انگور ،پش��ت
پنجره نشس��ته ب��ود .بیرون را
تماش��ا میکرد .چشمش به یک
بچه خرس افتاد که روی س��بزهها
ّ
بچه
بازی میکرد .ترس��ید که آقاگرگهّ ،
خ��رس را بگی��رد و بخ��ورد .زود
بچهخرس را بغل کرد و
رف��ت ّ
به خانه آورد.

 . 2او را کنار خودش نشاند .نازش کرد .برایش غذا
آورد .بعد هم با او مشغول بازی شد.
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بچ��ه خرس را
ُ . 3بز ُب��زک زنگولهپ��ا از راه رس��یدّ .
تعجب ُگفت« :پس خرس کوچولو این جاست!
دید .با ّ
م��ادرش را در صحرا دیدم كه دُ نبالش میگش��ت و
گریه میکرد .باید زود او را به مادرش برسانیم».

،مال خودم
بچه خرس ِ
اما ح ّبهی انگور گفت «:اين ّ
ّ .4
است  .من مادرش مي شوم ».بزبزک زنگولهپا ،ح ّبهی
پیش
بچهای باید ِ
انگور را ناز کرد و ُگفت« :عزیزم ،هر ّ
پیش من باشی.
مادرِ خودش باش��د .مثل تو که باید ِ
خ��رس کوچولو را بغل ک��ن و او را پيش مادرخودش
بِ َبر».

 . 5آقاگرگهُ ،پش��ت پنجره بود .هم��ه چیز را دید و
شنید .نقشهای کشید .پشت یک درخت ،پنهان شد.
بچهخرس از خانه بیرون
منتظر ماند تا ح ّبهی انگور و ّ
بیایند.
بچهاش را شنیده
از طرف دیگر ،خانم خرسه هم بوی ّ
بود و به آنجا میآمد.

بچه خرس را بغل ک��رد .از خانه
 . 6ح ّب��هی انگ��ورّ ،
بیرون آمد .گرگ از پشت درخت بیرون پرید .خانم
خرسه هم از راه رسيد  .نتیجه چه شد؟ گرگه از خانم
خرسه ُكتَك خورد!

بچهاش را بغل کرد و با خوشحالی
 . 7خانم خرس��ه ّ
به خانه رفت .ح ّبهی انگور هم به خانه برگشت.

اما گرگه با بدحالی ،همانجا ماند و
ّ .8
دماغسوخته شد.

پایان
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شعرهای شيرين

محمدی
تصویرگر:گالله ّ

ُگل ُ ،گل ُ ،گل
بابك نيكطلب

وقتي كه بابا از َسرِ كار ميآد
خوشحال و خندون ميشم و شادِ شاد
ِ
چايـي تازه َدم براش ميآرم
تا خستگي را از تَنش درآرم
دلم ميخواد كنارِ من بشينه
ُگل بِگهُ ،گل بشنوهُ ،گل ببينه
بخنديم و مامانو خندون كنيم
غصه را بيرون كنيم
از خونهمونّ ،

پَرده

افسانه شعباننژاد

پَرده رو ُشسته مامان
پَرده نداريم االن
مي َرم كنار شيشه
هر جايـي ديده ميشه
من ميبينم غروبه
پَرده كه نيست ،چه خوبه

ِ
مشق شب

حامد محقق

ِ
خواهرِ
کوچک من
قایم شده زیرِ میز
مشقاشو مینویسه
با یک مدادِ نوک تیز
مشق َشبَش زیاده
چشاش دوباره خیسه
خسته شده َ ،مشقاشو
با گریه مینویسه
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شراره وظیفهشناس

به گرد ِن مامانم
هميشه یک کلیده
کلیدو با زنجیرش
بابام براش خریده

کليد
کلیده دورِ زنجیر
ُگم
میشه ،پیدا میشه
ُقف ِ
ل د ِل مامانم
با
این کلید ،وامیشه

خط خطي
شاهده شفیعی

موهای خواهرِ من
خط خطیهای صافه
دلش نمیخواد کسی
موهاشو هِی بِبافه
فکر میکنه درخته
ایستاده تا باد بیاد
برگای اون ،موهاشه
انگاری شونه میخواد
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ناصر كشاورز

شكوه قاسمنيا

ل
ب
خ
ن
دك

شهرام شفيعي

مجيد راستی

تصویرگر:محمود مختاری

شعر ُمرغي

ُمرغه گفت« :قد قد قدا ،قدا قدا،از درد دندانُ ،مردم
ای خدا !»
خروس��ه گفت « :مگه ت��و دن��دان داری؟» ُمرغه
گفت«:معلومه که ندارم ! ا ّما استعداد شعر دارم».

ها پيشته
فلفلي توی حیاط بود .عطسه اش گرفت
و گفت «:هاپیشته!»...
گربه ترس��ید و فرار کرد .فلفلي برگشت
ت��وی اتاق و به مادرش گف��ت «:مامان،
من عطسه کردم ،پیشی ترسید كه سرما
بخورد ،زود فرار کرد».

قهر
خانم گاوه ،گوس��الهاش را دعوا
ك��رد و گفت« :ديگر به تو ش��ير
نميدهم!»
گوس��اله ه��م قهر ك��رد و گفت:
ُ
«خب،ن��ده .م��يروم از ب ّقال��ي
ميخرم».
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شراره وظيفه شناس

طاهره خردور

الله جعفری

دندا ِن لَق،
تا دندانپزشک را دید ،دادزد«:وای،
کمک! من نمیخواهم کنده شوم».
ا ّما آمپول
را که دید ،از ترس ،غش کرد و
اُفتاد.

دندان

میو میو

گربه کوچولو بلد نبود میو میو کند .به جاي
میو میو گفت« :ویز ویز!»
س ُکش
همه فکر کردند مگس است ،با مگ 
زدند توی سرش.
گرب��ه گفت« :قار قار ،چ��را می زنید؟ من
گربهام! قدقدقدا  ،جیکجیک ،میومیو»...

جو جو و دو دو

ن خان هي جوجو و دودو
م��ا

مگس ،مه
بود.
جوجو گفت« :برويم ناهار
بعد از بازي،
بخوريم!»
يخورم،
گفت« :من ديرتر ناهار م 
مگس
وز دستهايم تميز است!»
چون هن

فوتبال
دندانها با گوشت قلقلی فوتبال بازی میکردند .یکی
از دندانها ،قلقلی را ش��وت ک��رد .قلقلی رفت توی
ُ
زدند«:گل ،توی گلو!»...
دروازه ،دندانها داد
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نمايش
عروسكي

مع ّلم بازی

زرافه
بازیگران :مع ّلم  4 ،شاگرد :دختر  ،کتاب  ،ماشین ّ ،

شاگردان در کالس نشستهاند .مع ّلم وارد میشود.
شاگردان :برپا!
مع ّلم :برجا! همه حاضرید؟
بـ ...له!
شاگردان با صدای بلندَ :
یکی از شاگردانَ ،عطسه میکند .بقیّه میخندند.
مع ّلم :کسی سرما خورده؟
ز ّرافه :اجازه؟ من سرما نخوردهام.
بقیّهی شاگردان :ما سرما نخوردهایم.
دخترك :اجازه؟ داداش من سرما خورده بود .مامانم بُردش دکتر.
مع ّلم :بله ،هرکس مریض شود باید پیش دکتر برود.
ماشین :اجازه؟ من هیچوقت سرما نمیخورم ،چون یک ماشینم.
همه میخندند.
مع ّلم :ساکت! خنده ندارد .تو اینجا ماشین نیستی .تو شاگردی!
کتاب :اجازه؟ ماشین ،شاگردی است که شبیه ماشین است.
مع ّلمُ :د ُرست است! همانطور که تو شاگردی هستی که شبیه کتابی.
کتاب(با خوشحالی) :بله ،من شاگردم!
مع ّلمُ :خب دیگر ،وقت درس است .خوب گوش کنید و جواب بدهید .حاضرید؟
شاگردانَ :بـ  ...له!
مع ّلم :به من بگویید ،کی میتواند تُند حرکت کند؟
ماشین :اجازه؟ من! من!
مع ّلم :آفرین! ماشین میتواند به سرعت حرکت کند.
مع ّلم نام هر شاگردی را که جواب میدهد روی تخته مینویسد و با صدای بلند
میخواند.
مع ّلم :حاال بگویید کی میتواند برگ درختها را بخورد؟
ز ّرافه :اجازه؟ من! من!
مع ّلمُ :د ُرست است .ز ّرافه ،برگ درخت میخورد .حاال بگویید کی میتواند موهایش را
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مجید راستی
تصویرگر:ندا عظیمی

شانه بزند؟
دخترك :اجازه؟ من! من میتوانم!
مع ّلم :آفرین! حاال بگویید کی
قصه بگوید؟
میتواند خوب ّ
کتاب :اجازه؟ من! من میتوانم!
مع ّلم :بلهُ ،د ُرست است .کتاب
قصه بگوید .حاال به من بگویید...
میتواند ّ
مع ّلم فکر میکند .شاگردان به هم نگاه میکنند
و منتظر میمانند.
مع ّلم :بگویید ببینم ،کی باید به شما درس بدهد؟
شاگردان (با خوشحالی) :اجازه؟ اجازه؟ شما!
مع ّلم :آفرین به همهی شما! این هم اسم خودم!
مع ّلم نام خودش را هم روی تخته مینویسد.
بچهها! درس ِامروز تمام شد .حاال وقت چی است؟
مع ّلمُ :خب ّ
شاگردان :اجازه؟ وقت بازی است!
مع ّلمُ :د ُرست است .وقت بازی است.
شاگردان شادیکنان به طرف در میدوند .مع ّلم هم به ُدنبالشان میدود.
بچهها صبر کنید ...صبر کنید من هم بیایم!
مع ّلمّ :
تعجب و خوشحالی) :شما هم با ما بازی میکنید؟ هورا!...
شاگردان (با ّ
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بازي بازيَ ،نبـازي
ير َپتوهاي ُپر ستاره ،به
زل ز ِ

عسل و غ
خواب خوش رفتهاند.
زل  5تا ستاره داردَ ،پتوي عسل
َپتوي غ
 7تا ستاره دارد.
كدام عس��ل اس��ت و كدام
اگر گفتي
غزل؟

خت داريم ُپر
تا در

شاخه و برگ
از

دو
و ميوه.
يشتر است؟
ي كدامشان ب
ميو هها
تتر است؟
دامشان ُك ُلف 
تنه ي ك
دتر است؟
دامشان بلن 
شاخه هاي ك
نتر است؟
دامشان َپه 
گهاي ك
بر 

چ��ه رودخانهي عجيب و غريبي! به جاي
ماهي ،حروف الفبا دارد.
سامان ميخواهد حرفهاي اسم خودش
را با قلاّ ب بگيرد .كمكش كن !
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نسرين مهاجراني
تصویرگر:حدیثه قربان

