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آمده اي

تولّدت مبارك!
تولّدت مبارك!
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︠﹢دم و ︠﹢دت︠﹢دم و ︠﹢دت

17 ارديبهشت 
شهادت حضرت زهرا(س)

11 ارديبهشت 
،روز كار و كارگر    

12 ارديبهشت 
روز معلم

شت 
م

 
راستش را بگويم! من تعطيالت 

تابستان را خيلي دوست دارم.
بخواهم  قدر  چه  هر  مي توانم  تعطيالت  اين  در  كه  چون 

بخوابم،بازي كنم، شنا كنم،به پارك و مهماني بروم...
و هر چه قدر كه دلم بخواهد كتاب بخوانم.كتاب هاي قّصه،شعر، علمي،...

اين، از همه چيز بهتر است. مگه نه؟چون كه با خواندن كتاب ،هم لّذت مي بريم ،هم 
چيز هاي تازه ياد مي گيريم.

 تو هم با من موافقي؟ 
پس بيا براي تعطيالت تابستان،برنامه ريزي كنيم.ُدُرست مثِلِ يك مدير خوب كه براي 

كار هايش برنامه ريزي مي كند. 
اين حرف ها بين خودم و خودت بماند. قبول؟

 

18 ارديبهشت
روز ملّي خليج فارس
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نيكينيكي نيكي كنيد. خدا، نيكو كاران را دوست دارد.
سوره ي بقره/ از آيه  195

اگر نيكي كنيد ، به خودتان نيكي مي كنيد.
سوره ي اسراء/ از آيه 7

نيكي كن، همان طور كه خدا به تو نيكي كرده است.
سوره ي قصص/ از آيه  77

در نيكي ها،  از هم جلو بزنيد.
سوره ي بقره/ از آيه  148

خدا پاداش  نيكو كاران را از بين نمي بََرد.
سوره ي توبه/ از آيه  120
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از ﹋︐︀باز ﹋︐︀ب
ــــ︡ا ــــ︡ا︠   ︠



 سروده ى ناصر كشاورز 
 تصويرگر: رويا خادم الرضا

گيالس بودگيالس بود

رفتم باال ،گيالس بود 
خوشگل و خوش لباس بود 
رو شاخه ها ، تاب مى خورد 

آفتاب و مهتاب مى خورد 
صورتشو بوسيدم 

ولى اونو نچيدم 
اومدم پايين ، گوش بود 
گوش، ماِل خرگوش بود

به جاى گوشواره هم 
دو تا گيالس ، روش بود
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﹐︀ ︀﹐ر﹁︐﹛︋  ر﹁︐﹛︋ 
﹟﹫︀ ︀﹫﹟او﹝︡م︎  او﹝︡م︎ 



 تصويرگر: سارا نارستاني

چّكه ى آب روى پنجره ى اتاق نشسته بود. بيرون را نگاه مى كرد.
 بيرون َسرد بود و باران مى باريد. ناگهان يك چّكه باران اُفتاد روي پنجره و همان  جا ماند.

چّكه ى آب، چّكه ى باران را نگاه كرد. چّكه ى باران هم چّكه ى آب را نگاه كرد. چّكه ها از هم 
خوششان آمد. چّكه ى باران گفت: «چه قدر ما شبيه هم هستيم!» 

چّكه ى آب گفت: «آره، بايد پيش هم باشيم.» چّكه ها شيشه ى پنجره را فشار دادند تا باز شود. اّما 
پنجره باز نشد. محكم آن را ُهل دادند، اّما باز نشد. چّكه  ها غّصه دار شدند و گفتند: «ما نمى توانيم 

پيش هم باشيم!» و َسرشان را پايين انداختند. آن وقت  زيِر پنجره را ديدند. آن جا 
آب جمع شده بود. چّكه ها به هم نگاه كردند. خنديدند. بعد هم 

يواش يواش از روى شيشه ُسر خوردند و آمدند پايين. 
يك، دو ،سه گفتند و توى آب پريدند. بعد هم تند تند  

شنا كردند تا با هم رسيدند.

يك چّكه بود ترسو. سِر لوله ي آِب ظرف شويي مانده بود. ازترس نمي پَريد 
پايين. چّكه  هاي ديگر،پشت سرش صف كشيده بودند. منتظر بودند كه او بِپَرد 

تا آن ها هم بِپَرند. اّما چّكه  ي ترسو، لوله ي آب را ُمحكم گرفته بود، از جايش تكان 
نمي  خورد. چّكه  هاي توي صف داد زدند:« زود باش... بِپَر... بِپَر!...» 

چّكه ي ترسو گفت : «نمي  توانم! ... مي ترسم!...»
 چّكه اي كه ُدُرست پشت َسر او بود ، گفت: «ببين چّكه جان، پَريدن كه ترس ندارد! تازه، 

من پشت َسرتم.مواظبتم.دستَت را بده به من. چشَمت را ببند. با هم مي پَريم.» 
چّكه ي ترسو، چشمش را بَست. پَريد پايين. 

اُفتاد توي يك ليوان. نفس راحتي كشيد. چّكه ي پشت َسري هم كنارش 
بود.گفت: «حاال ديدي ترس نداشت؟» 

چّكه ي ترسوگفت: «آره،ترس نداشت!» و هر دو خنديدند. 
بعدش هم چّكه هاي ديگر، ِچك ِچك ِچك چكيدند توي ليوان.

 سر و صدا و خنده ي چّكه ها، ليوان را پُر كرد.

ِچّكه ي ترسوِچّكه ي ترسو 
 طاهره خردور

ِچّكه ي آب، ِچّكه ي بارانِچّكه ي آب، ِچّكه ي باران
 الله جعفرى
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﹉ ا︨﹛﹉ ا︨﹛
﹤ ّ︭ ﹇ ︡﹠ و﹤ ّ︭ ﹇ ︡﹠ و
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سه تا چّكه مى خواستند با هم مسابقه بدهند. يك چّكه آب، يك چّكه عسل و يك چّكه 
شير.تماشاچى ها هم بّچه فيل، بّچه خرس و بّچه شير بودند. بّچه فيل داد زد: «چّكه آبى، بدو! 

«بّچه خرس داد زد: «چّكه عسلى، بدو! » بّچه شير داد زد: «چّكه شيرى، بدو!» 
سه تا چّكه،  دويدند. چّكه ي آب، روى زمين ِقل خورد و دويد.چّكه ي عسل، يك لحظه به زمين 

چسبيد. اّما زود خودش را از زمين َكند و باال پريد. چّكه ي شير هم خنديد و دويد.  
بّچه فيل و بّچه خرس و بّچه شير، از كنار زمين،پا به پاى چّكه ها دويدند. آن ها زودتر از چّكه ها 

رسيدند. 
بعد هم چّكه ها به خط پايان رسيدند. 

بّچه فيل، آب را خورد. بّچه خرس، عسل را خورد. 
بّچه شير، شير را خورد. 

بعد هر سه با خوش حالى گفتند: «چه خوب شد! 
ه، سهِم يكى از ما شد.» هر چّكّّ

سه ِچّكه، سه بّچه
 مجيد راستى

يك  َسِر  روى  اُفتاد   ، چكيد  شير  از  آب  چّكه  يك 
مورچه. 

مورچه داد زد: «واى ... به دادم برسيد! دنيا روي َسرم خراب 
شد.»

نجات  را  تا مورچه  َسِر خودش. دويد  توى  خاله سوسكه زد 
بدهد. داد زد: «صبر كن كه آمدم!» 

اُفتاد جلوي پايش. خاله سوسكه گفت:  ناگهان يك چّكه آب 
«واى... سيل آمد! ...» آقا عنكبوت فرياد زد: «صبر كنيد... آمدم!» 
او يك تارش را براى مورچه، يك تار را هم  براى خاله سوسكه 

انداخت. هر دو را باال كشيد. بعد هم  رفت و دور شير 
آب تار بست. ِچّكه ِچّكه آب از شير چكيد. هر ِچّكه 
تار عنكبوت  از  نَم نَم،  و  باران شد  ِچّكه.  شد، صد 

روي َسر مورچه و سوسك باريد. 

 

 خراب 

نجات  ا 

ه گفت: 
.. آمدم!»
 سوسكه

ر
ه
ت

يك ِچّكه ، صد ِچّكهيك ِچّكه ، صد ِچّكه
 سپيده خليلى



 نوشته ى جعفر ابراهيمي
 تصويرگر: ندا عظيمى

شب كه مى شود، بابابزرگ برايم قّصه مى گويد تا بخوابم.اّما 
من خوابم نمى بَرد.

مى كند. ناز  را  موهايم   . مى خوانَد  الاليى  برايم  بابابزرگ 
آن وقت يواش يواش خوابم مى برد. توى خواب هم صداى 

بابابزرگ را مى شنوم.
اّما بعضي شب  ها هر كارى مى كنم، خوابم نمى بَرد.

خوابش  خودش  تا  مى خواند،  الاليى  آن قدر  بابابزرگم 
مى بَرد.

را  صورتش  مى كنم.  ناز  را  بابابزرگ  دست هايم  با  من 
مى بوسم و كنارش مى خوابم.

آن وقت ، ما دوتايى خواب مى بينيم. صداى همديگر را هم 
توى خواب مى ِشنَويم.

خواب من و بابا بزرگخواب من و بابا بزرگ
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﹝﹟ و ﹝﹟ و 
︋︀︋︀︋︤ر﹎﹛︋︀︋︀︋︤ر﹎﹛



 نوشته ى مهرى ماهوتى
 تصويرگر: منيره منصورى

موى منموى من
 خداى مهربان، به من مو داده است.

موهايم در سرما و گرما، از پوسِت َسرم مواظبت مى كنند.
وقتى مامان موهاى مرا ناز مى كند، زود خوابم مى بَرد. 

 من موهايم را دوست دارم و از آن مراقبت مى كنم.
  هر روز، موهايم را شانه مي كنم. 

  هر هفته به حّمام مي روم و موهايم را مي شويَم.
  موهايم را ُمحكم نمي بندم.

  فقط از شانه ى خودم استفاده مى كنم.
موى من، من با تو مهربانم، قدِر تو را مى دانم.
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﹜﹡︡ ︡﹡﹛﹝﹟ و︋  ﹝﹟ و︋ 



آقا كوچول در آسمانآقا كوچول در آسمان
 نوشته ى مجيد راستى

 تصويرگر: حديثه قربان

آقا كوچول پَريد  به آسمان! با چى پَريد؟ با هواپيما! 
آقا كوچول از آن باال،  پايين را نگاه كرد. ماشين ها، درخت ها، خيابان ها و 

خانه ها،  كوچك و كوچك تر شدند. 
ابرها آمدند. مثل پشمك و پنبه ، سفيد بودند. هواپيما از روى ابر هاي پشمكي و پنبه  اي 

گذشت. 
آقا كوچول اجازه گرفت و پيش آقاى خلبان رفت. آقاى خلبان گفت: «آسمان براى ما مثل 

زمين است. اين جا هم خيابان دارد. چاله هم دارد!...» 
يك مرتبه، هواپيما توى چاله افتاد. آقا كوچول ترسيد. اّما خلبان با خنده گفت: «اين چاله ها مثل 

دست انداِزهاي خيابان است!»
آقا كوچول از پشت پنجره ي هواپيما، يك كوه بلند ديد. روى كوه، برف بود. 

خلبان گفت: «اين كوه، بلند ترين كوه كشورمان است. اسمش هم دماوند است.»
هواپيما به زمين نشست. 
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﹝︀︗︣ا﹨︀ی ﹝︀︗︣ا﹨︀ی 
آ﹇︀ ﹋﹢﹢لآ﹇︀ ﹋﹢﹢ل



من با هواپيما به آسمان رفتم. 

پرواز كردم. خانه ها و ماشين ها 

كوچك شدند! ابرها، هم پشمكى 
بودند و هم پنبه اى!

 با هواپيما توى يك چاله  ي هوايي 

چاله در آورد! افتاديم. آقاى خلبان، هواپيما را از 

وقتى به زمين برگشتيم، همه چيز 

دوباره اندازه ى اوّلش شده بود.

هواپيما به زمين نشست. 
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پايين  هواپيما  از  كوچول  آقا 
آمد. دفتر خاطراتش را از كوله 
پشتي اش بيرون آورد و نوشت: 



 بازنويسى: مّحمدرضا شمس  
 تصويرگر: ميترا عبدالهى

يكى بود، يكى نبود. دخترى بود مثِل دسته ي ُگل، كه همه دوستش داشتند. مادرش يك ُكاله 
قرمز براى او بافته بود، كه خوشگلى اش را دو برابر مي كرد. 

براي همين، همه او را «ُكاله قرمزى» صدا مى زدند.
يك روز مادِر ُكاله قرمزى، نان شيرمال پخت. آن را با يك كوزه روغن به ُكاله قرمزي داد و  

گفت: «ننه بزرگت مريض است. برو احوالش را بُپرس. اين نان و  روغن را هم برايش بِبَر.»
ُكاله قرمزى، نان و روغن را گرفت و به راه افتاد. 

آقا  به  بگذرد، رسيد  از جنگل  ُكاله قرمزي خواست  بود.  ننه بزرگ، آن طرف جنگل  خانه ي 
گرگه. 

آقاگرگه  مي خواست او را بخورد. ولى چون چند هيزم شكن در آن  نزديكي بودند، ترسيد. جلو 
رفت و از او پرسيد: «كجا مى روى؟»

ُكاله قرمزى گفت: «مى روم آن طرف جنگل، به خانه ي ننه جانم. او را ببينم، حالش را بپرسم. اين 
نان شيرمال و كوزه ي روغن را هم براى او مى بَرم.»

زودتر  يكى  كدام  ببينيم  راه.  آن  از  من  برو،  راه  اين  از  تو  مى آيم.  هم  «من  گفت:  گرگه 
مى رسيم!» 

آقاگرگه از راهى كه نزديك تر بود، رفت. زودتر رسيد و ننه بزرِگ ُكاله قرمزي را خورد. بعد هم 
َسر جايش خوابيد. 

ُكاله قرمزى كه آمد، گرگه خودش را زير لحاف پنهان كرد. ُكاله قرمزى رفت باالى سرش و 
گفت: «ننه بزرگ، چه دست هاى بزرگى دارى!»

آقاگرگه گفت: «بّچه جان، براى اين كه بهتر بغلت بگيرم!»
- ننه جان ، چه گوش هاى ُگنده اى دارى!

- بّچه جان، براى اين كه حرف هايت را بهتر بشنوم!
- ننه جان، چه دندان هاى تيزى دارى!

- بّچه جان، براى اين كه بهتر تو را بخورم!
بعد هم پريد و كاله قرمزى را، ُدُرسته قورت داد.

تو  َكلَكى  بودند  فهميده  كه  شكن ها  هيزم 
كار آقاگرگه است،  خودشان را به خانه ي 
پاره  را  گرگه  شكم  رساندند.  ننه بزرگ 
كردند. ُكاله قرمزى و ننه بزرگش را سالم 

بيرون آوردند.

ُكاله قرمزى
ُكالال ك ا ككككااا

ر
- نن- ن- ننننه جان ، چه گ

بچ

رااىى- بّچهّچه ججاانن،، ببررااى راىّچه
د- ننننهه جان، چه ه هه

--- بچّچهه ججاانن
بععدد ههم
هيز
ك

گگگگگگگگگ
ككككككُكُُُالكك

تو
يهييي
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﹨︀﹫﹟ و﹨︀﹫﹟ و
﹟﹫وا﹟﹫وا



عزيز، عزيز جون من
چراغ ِچشمِون من

ِكى شوى مهمون من 
جارو كنم راِه تو
خار نره تو پاى تو

كوه كو؟
آب شد

آبش كو؟
جوب شد

جوبش كو؟
تو َسطله

َسطلش كو؟
باِر شتر
شتر كو؟
پشِت كوه

چى مى خوره؟
آلبالو

آالالال، كه الالتم
فداى َقّد و باالتم

آالالال، گل زردم
به قربون تو مى گردم

آالالال، گل َعّناب
شدم از گريه هات بى تاب

آالالال، گل سوسن
بخواب آروم، عزيز من

و ِ ر مم ووو
ت پپرره تو پره تو پاى تتوو پر ر

الاليى
َمَتل

ترانه

آالالالآالالالكوه كو؟كوه كو؟

عزيز جونعزيز جون
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 نوشته ي الله جعفري
  تصويرگر: حديثه قربان

جمله ها را بخوان. كلماتى را كه جا افتاده 
پيدا كن و توى جدول بنويس!

 ........... نمي خوابد،  شب ها  كه  پرنده اي   .1
است.

2.پدر و مادر، .................. و ياَور ما هستند.

3.كسى كه شنا بلد نبود، در دريا......... شد.
4.بّچه ترسيد و .............................. كشيد.
5.سوراِخ توى كوه، ......................... است.

 ............... 6.اگر در را محكم به هم بزني، 
صدا مي دهد.

آقاى دانشمند چند وسيله ي خودش 
را در آزمايشگاه جا گذاشته است.

راجا  چيز هايي  چه  ببين  و  بَِگرد   
گذاشته. اسم آنها را بنويس!

.....................................................

.....................................................

.....................................................
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بهار است و درخت ها شكوفه داده اند. نگاه كن و بگو:
1- كدام درخت،  شكوفه هايش بيشتر است؟

2- از كدام درخت، شكوفه ى كمترى به زمين ريخته است؟
3- از هر درخت، چند تا شكوفه به زمين ريخته است؟

4- روى هم،  درخت ها چند تا شكوفه دارند؟

اين َفضانورد توى 
ُكره ى ماه، گم شده.

بگو از كدام راه برود 
تا به َسفينه اش برسد.

اين دو خانم دكتر فقط پنج اختالف با هم 
دارند. خوب نگاه كن و اختالف ها را پيدا 

كن!
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︩︀﹝﹡︩︀﹝﹡

سوتسوت
 ناصر كشاورز

قورباغه، داَوِر فوتبال شد. به جاى اين كه  سوت بزند، قور  زد.

از همين ...از همين ...
 شكوه قاسم نيا

از  «خوبه،  گفت:  و  خورد  آب  ُقلُپ  يك  ماهى 
همين، يك تُنگ بدهيد!»

دوچرخهدوچرخه
 نيكا آباد

كالغه بال زدن يادش رفته بود. سوار دوچرخه شد، پا زد و 
رفت.

بادكنكبادكنك
 سوسن طاقديس

بادكنك كوچولو خيلي شلوغ مي كرد. 
مامانش گفت: «بّچه،  الهي من بتَركم تا از دست تو راحت شوم.»

   تصويرگر: علي خدايي
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فرارىفرارى
 مجيد راستى

يك ِكش در رفت. ماشين پليس دنبالش كرد. چرا؟ 
چون مى خواست بداند براي چي در رفته است.

آدامسآدامس
 شراره وظيفه شناس

مامان: اي واي...آدامس را به دستت چسبانده اى؟
بّچه: نه مامان! آدامس، دسِت مرا چسبيده.

آرزوآرزو
                                                                                     الله جعفري

به سه چرخه گفتند: يك آرزو بكن.
گفت: وقتي بزرگ شدم، دوچرخه بشوم.

موشموش
 طاهره خردور 

و  كرد  نگاه  را  خودش  آينه،  جلوي  رفت  موشه 
گفت: واي تو چه ملوسي! موش تو را بخوره!
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اين سر دنيا، آن سر دنيا
نويسنده:مجيد راستي 

ناشر: آستان قدس رضوي
تلفن :66401543

بِز كوهي
نويسنده: الله جعفري

ناشر: امير كبير
تلفن :66405450

ماه فقط مال من نبود
نويسنده:اشرف باقري

ناشر: چتر
تلفن :77430432

اين چيه؟
شاعر:مهري ماهوتي
ناشر:نسل نو انديش

تلفن 88942247-9

كتاب هاي خوب زيادند. بعضي هايشان را ما برايت انتخاب 
كرده ايم. مي تواني آن ها را تهّيه كني و بخواني.

هيچ هيچ هيچانه
52 شعر از هفت شاعر:

مصطفي رحماندوست 
شكوه قاسم نيا
اسداله شعباني

افسانه  شعبان نژاد
بابك نيك طلب
جعفر ابراهيمي

بيوك ملكي
ناشر:  افق

تلفن :66413367

شيري كه بوق مي زد
 نويسنده:فروزنده خداجو

ناشر:شهر
تلفن :22873974

دانستني هاي علمي براي 
كودكان (12 جلدي)

ترجمه: امير صالحي طالقاني
ناشر: قدياني

تلفن :66404410

وقتي كه ماه توي آسمان 
مي آيد(الاليي)

ترجمه: فايزه مفيدي
برگردان به شعر:

مهري ماهوتي
ناشر:نسل نو انديش

تلفن 88942247-9
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قّصه هايي براي خواِب 
كودكان(12جلدي)

زير نظر:ناصر يوسفي
گيتا گركاني

ناشر: پيدايش
تلفن :66481176

مجموعه ي بخوان و رنگ كن
(از2 ساله  تا 6 ساله )
شعر و رنگ آميزي

ناشر: پيدايش
تلفن :66481176

قطار قطاِر مورچه
شاعر: شكوه قاسم نيا

ناشر: قدياني
تلفن :66404410

قوقولي غوغول
نويسنده: حديث لزر غالمي

ناشر:  افق
تلفن :66413367

365 روز سرگرمي 
(يادگيري،خواندن، نوشتن، 

رياضي)
ترجمه: شيما فتاحي

ناشر: قدياني
تلفن :66404410

نّقاشي عجيب منگوله مو
 نويسنده:فروزنده خداجو
ناشر: آستان قدس رضوي

تلفن :66401543

من پنگوئن هستم
نويسنده :زهره پريرخ 

فكري  پرورش  كانون  ناشر: 
كودكان و نوجوانان
تلفن :88714644

افسانه ها 
به روايت ناصر يوسفي

1.كدو دختر نارنج و ترنج
2.كدو قلقله زن

3.نخودي
ناشر: پيدايش

تلفن :66481176

قّصه هاي علي و گلي
نويسنده: الله جعفري

ناشر: :آستان قدس رضوي
تلفن :66401543
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 تهيه از: لي لي زنگنه
  تصويرگر: عاطفه ملكي جو

، صدايش مى كرد: آقا ِگردى! آقا ِگردى!بدى اش اين شد كه از آن به بعد، هر كى تا مى ديدش بعد هم رفت و بال هايش را قيچى كرد و ِگرد شد. فقط ِگرد باشم مثل آقاى ماه كه قل مى خوَرد.»گفت: «بهتره كه من اين بال هاى تيز را نداشته باشم. مى كرد به آن ها. براى همين، يك روز ستاره با خودش مى خواست دوستانش را بغل كند، نوك بال هايش گير يك ستاره بود كه بال هاى تيز داشت. هر وقت 

يك آدم برفى بود كه خيلى ُگنده 
مى ترسيد. آدم برفى خيلى تنها بود. بود. هر بّچه اى كه مى ديدش، 

دلش مى خواست با بّچه هاى ديگر 
بازى كند. اّما ُخب ، خيلى ُگنده بود. 

بّچه ها از او مى ترسيدند.
يك روز آدم برفى تصميم گرفت كه 

نشست زير آفتاب. يك كم ديگر آب شد. آن وقت يك كمى آب شد. فردا هم  رفت و وقتى آفتاب شد،  رفت و نشست زير آفتاب. كوچك بشود.
بّچه ها ديگر از آدم برفى نترسيدند و با خيلى كوچولو شد. 
او بازى كردند.

︨︐︀ره︨︐︀ره

آدم ︋︣﹁﹩آدم ︋︣﹁﹩
سياوش موسوى
6 ساله از تهران

ارشيا شوقي
7 ساله از تهران

 رشد كودك  شماره 188

﹡﹢︧﹠︡ه ﹨︀ی﹡﹢︧﹠︡ه ﹨︀ی
﹉﹢﹋ ﹉﹢﹋ 



يكى بود، يكى نبود. يك عنكبوت بود كه الى درخت ها تار 
مى بافت تا مورچه ها  و سوسك ها توى تارش 

بُيفتند .
هميشه مورچه ها و سوسك ها را اذيّت مى كرد.

يك روز كه َحواسش نبود، خودش گير كرد توى 
تارش و افتاد زمين . بعد پايش درد گرفت. فهميد كه 

اذيّت كردن چه كاِر  بدى است .بعد هم  تصميم گرفت  
ديگركسى را اذيّت نكند.

يكى بود، يكى نبود. يك روز كه خيلى برف آمده بود، چند تا بّچه رفتند 
توى كوچه. اّول برف بازى كردند. بعد تصميم گرفتند كه يك آدم برفى 
بسازند. هر بّچه اي چيزى براى آدم برفى آورد. يكى چشم هايش را 

يكى ُكاله و شال گردنش را، يكى هم دماغش را آورد. 
شب شد. بّچه ها  به خانه رفتند و خوابيدند.

يكى از بّچه ها خواب ديد كه آدم برفى مى گويد: «من كه دهان ندارم 
حرف بزنم!»

فردا صبح بلند شد و رفت و براى آدم برفى، دهان گذاشت. 
آدم برفى خنديد. آن قدر با بّچه ها بازى كرد تا آب شد.

يكى بود، يكى نبود. يك زنگوله بود كه خيلى 
خوب بود. هر وقت كه خاله بزى مى خواست 

بخوابد، ساكت مى ماند و صدا نمى كرد. وقتى 
هم كه بزغاله ها مى خواستند شير بخورند،  َسر و 
صدا نمى كرد. فقط وقتى بزى خانم تنها مى شد، صدا مى كرد 

تا چوپان پيدايش كند و آقا گرگه نيايد او را بخورد. همه،  زنگوله ى قّصه ي ما را دوست 
داشتند.

عليرضا يزدى مقدم
7 ساله از تهران

ز﹡﹍﹢﹜﹥ز﹡﹍﹢﹜﹥

آدم ︋︣﹁﹩آدم ︋︣﹁﹩

الميرا ميرحبيبى
6 ساله از تهران

︻﹠﹊︊﹢ت︻﹠﹊︊﹢ت

محمدمعين معيني فرد
6 ساله از تهران
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مهمون
 مريم هاشم پور

يِه مهمون از راه رسيده
تنش بوى هلو مى ده

ببين چه قدر مهربونه
برام آورده هندونه

به من يه شاخه ياس مى ده
گوشواره ى گيالس مى ده

يواش مى گه: سالم جونم
من دوسِت تو تابستونم

ماهي
 افسانه شعبان نژاد

ماهيه توي حوض ما
پايين مي ره، مي آد باال

باز روي آب ،تاب مي خوره
يواشكي آب مي خوره
با دو تا چشم پولكي 
َسر مي كشه يواشكي

دلش مي خواد
 اُردكه دعواش نَكنه

كالغه پيداش نَكنه

شـعرهـاى شـعرهـاى   تابس  تصويرگر: ميترا عبدالهى

 رشد كودك  شماره 208

︣︺︫︣︺︫



سايه
 اسداله شعبانى

تابستونه، تابستونه
آفتاب،  مارو مى سوزنه 

هوا چه قدرگرما داره
از هوا آتيش مى باره

تو اين هواى گرم و داغ
نشسته ايم ميون باغ

آهاى درخت مهربون
تو سايه كن بَر َسِرمون

دريا
 جعفر ابراهيمى جعفر ابراهيمى

اَلستون و بَلستون
تابستونه،  تابستون

داريم مى ريم به دريا 
من و مامان و بابا

گرمه هواي اين جا 
«دريا كناره»  اين جا
مى ريم قايق سوارى

هوا مى شه بهارى 

ستاره
 شكوه قاسم نيا

شب، شِب تابستونه
نگام به آسمونه

برق مى زنه رو اَبرا
ستاره ، دونه دونه

واى خدا، يك ستاره 
از روي اَبرا اُفتاد

َسرش شكست،  پاش شكست؟
كاشكى كه دردش نَياد!

    تابستانيتابستاني
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2

3

 نوشته ى: شكوه قاسم نيا    تصويرگر: سحر حقگو

2

يرگر:ستصويرگر:سحرحقگو نيا قاسم شكوه قاسشتهى: ه

تعطيالت تابستانيتعطيالت تابستاني
يرگر: س تصويرگر: سحر حقگو ننوش ه قاسشته ى: شكوه قاسم نيا 

 آقا موشه و خاله سوسكه مى خواستند به تعطيالت 
تابستانى بروند. 1

3

همه چيز را برداشتى 
آره عزيزم، بيا برويم!آقا موشه جان!

 چه بهتر!... از دست شما 
دو تا راحت مى شوم. 

 شنگول خان ما چند ماهى 
مى رويم به مسافرت.

البته خانه مان را براى 
چند ماه به يك خانواده ي 

ديگر اجاره داده ايم.

هر كى باشند، از شما 
دو تا بهترند!

4
خداحافظ...

 اميدوارم از همسايه ى 
جديد خوشت بيايد.

من همين جا مي مانم تا 
همسايه ي جديد را ببينم.
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شنگول خان خودش را براى آشنايى با همسايه ى 
جديد، آماده كرد.

صداى تق تق در بلند شد. شنگول دويد و در 
را باز كرد. 

56

7

اين هم ميوه و شيرينى 
براى همسايه ى تازه ام.

سالم بر همسايه ي عزيز!  
خوش آمدى.

هي... بّچه ها... 
بياييد تو!

واى... بيچاره شدم! 
8پس همسايه ي تازه شماييد!

آى... 
خاله سوسكه، آقا موشه جان، 

كجاييد؟ برگرديد! من همسايه ي 
تازه نمى خواهم.
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  گفتم: َشلغم جان، چرا وقتي كه 
مريض مي شوم بايد تو را بخورم؟ 

مگر تو دارو هستي؟
گفت: نه،دارو نيستم. ولي مثل دارو 

دشمن ميكروب ها هستم.
اگر مرا بخوري،هميشه سالم 

مي ماني.

فهميدم:شلغم هم از سبزيجات 

است. ريشه ي اين گياه، ُپر از 

مواّدي است كه ميكروب ها 

را از بين مي بَرد، ُدُرست مثل 

آنتي بيوتيك!

  گفتم:سالم تُربچه نُقلي،لُپ 
قرمزي، پيرَهن ُگلي! با اين دست 

و پاي ِگلي، كجا مي روي؟
گفت:مي روم لَب آب، خودم 

را بشويم. بعد مي روم َسِر 
سفره،وسط بشقاب سبزي خوردن 

مي نشينم. 

شود.مي خوريم، تا غذايمان بهتر هضم ريشه و برگ اين گياه را  است كه زير خاك رشد مي كند.فهميدم:تربچه ريشه ي گياهي 
صورتي هم هستند.تربچه  ها فقط قرمز نيستند، سياه و 

َشلغمَشلغم
ُتربچهُتربچه

ررخرخرخرخرخخرخخخخخرخخرخرخخرخرخخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخخرخردودور    نوشته ى طاهره خردور    ههه ه هههههههههه هه هه ه هههه تتشتشته ههه ى ى ىىى ططاطاطاطااهرهرهرههرهرهه سبزيجات عجيبسبزيجات عجيبننو
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  گفتم: آهاي ُچُغندر! تو چه 
قدر ِسفتي. برگ هايت هم كلفت 

است. راستش را بگو،تو اصال 
خوردني هستي؟ 

گفت: معلومه كه هستم.خيلي هم 
شيرين و خوش مزه ام.

اگر مرا بپَزي،نرِم نرم مي شوم، 
لبوي داِغ داغ مي شوم. 

ُچُغندرُچُغندر

  گفتم: آقا پيازه! تو كه نرم و 
نازكي، سفيد و نازي، چرا ما را به 

گريه مي اندازي؟
گفت: من دوست ندارم اشك كسي 

را در بياورم.
تقصير خود شماست كه من را 

مي بُّريد. 

چشم را  هم  تَقويَت مي كند.همين مواد، ّغده ي اشكي كه چشم را مي سوزاند. امّا فهميدم:پياز، مواّدي دارد 

فهميدم: چغندر، سبزي 
ُپر فايد ه اي است. ريشه اش 

را مي پزند و مي خورند. با 

برگ  هايش هم آش ُدُرست 

مي كنند. از اين گياه ، قند و شكر 

هم به دست مي آيد.

پيازپياز
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يكى بود، يكى نبود. يك بشقاب بود كه رنِگ آفتاب بود. 
بشقاب به همه مى گفت: «من دختِر آفتابم. دوسِت خانم مهتابم.»

بشقاب،  توى يك كتاب بود. 
 توى كتاب، يك تاب بود. تاب ، خواب بود.

 يك دفعه بشقاب پريد و سوار تاب شد. تاب ، بيدار شد. مشغول كار شد.
بشقاب گفت: «برو باال، تاب! مرا برسان به خوِد آفتاب.»

تاب،  باال رفت و پايين آمد. رفت تا آسمان. دوباره برگشت، به زمين آمد. 
بشقاب، به آفتاب سالم كرد وگفت: «مامان آفتاب جان، من دوستت دارم. قّد 

اين جهان.»
بشقاب، به آفتاب سالم كرد وگفت: «مامان آفتاب جان، من دوستت دارم. قد

اين جهان.»

دختِر آفتاب نوشته ي شراره وظيفه شناس
 تصويرگر: راحله برخورداري
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︀زی  ︋﹤ ّ︭ ︀زی﹇  ︋﹤ ّ︭ ﹇



 قّصه و تصوير: الله ضيايى

بَه بَه،  چه كيفي...
صاحبش هم كه پيره!

حاال دسته ي كيف را 
واي ...مي گيرم و مي ِكشم.

پس چرا ول نمي كند؟

ديدي زورت به من 
نرسيد؟!

بهتره يك كمي بار 
بكشي تا زورت  

بيشترشود.
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بابا ُدنبال شال گردنش مى گشت. 
ميز  گردن، روى  «شال  گفتم:  من 
را  كاموايش  قدر  آن  گربه  بود. 

كشيد كه شال گردن، تمام شد!»

رفتم به حّمام. 
دوش حّمام، صداى خروس مى داد! 

نيست.  دوش  صداى  «اين  گفت:  مامان 
خروس  حّمامش  توى  بااليى،  همسايه ى 

دارد!»

همسايه هاهمسايه ها
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﹉﹚َ﹆﹚﹇ِ﹉﹚َ﹆﹚﹇ِ
 نوشته ى شهرام شفيعى

  تصويرگر: ندا عظيمي



همسايه گفت: «نبايد در خانه، خرگوش نگه 
داريد! خطرناك است.»

«ما ديگر خرگوش نداريم. چون  بابا گفت: 
پلنِگ ما، او را خورده!»

زد  جيغ  ترسيد.  بزرگم  مادر 
را  ديوارى  كمد  «دِر  گفت:  و 
باز كردم. توى آن 16 تا المپ 

روشن بود!»
آن ها  «نترسيد...  گفتم:  من 
چشم هاى 8 تا بّچه گربه ى من 

است!»
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رو
 روى درخت نشسته بود. قوقولى قوقو آواز مى خواند.

  صداى   را شنيد . گفت: «بَه بَه، چه صداى خوش مزه اى!»  بعد 

هم دويد تا به درخت رسيد.   را ديد و گفت: «چه صداى خوبي دارى! بيا 

پايين تا صدايت را بهتر بشنوم.» 

   گفت: «من گول تو را نمي خورم، اى   ُحّقه باز!»  

اّما  ، حرف هاى   را نفهميد. چون زباِن   را بلد نبود.  

  ، زود  را صدا كرد.  زبان   را بلد بود. دويد و دويد،  

به   رسيد و واق واق كرد.

   داد زد: «واى چه صداى بد مزه اى!»  
بعد هم پا گذاشت به فرار. رفت و ديگر برنگشت.

صداى خوش مزهصداى خوش مزه

 نوشته ى مصطفي رحماندوست
 تصويرگر:سحر عجمي

روباه

خروس

سگ
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﹥ ﹨︀ی  ّ︭ ﹥ ﹨︀ی ﹇ ّ︭ ﹇
﹩︙﹫  ︎︘﹫︎﹩︙﹫  ︎︘﹫︎



 عكس: اعظم الريجانىحاال دعا كن!حاال دعا كن!

اي خداي بينا ...

اي خداي توانا...

اي خداي شنوا ..

اي خداي عزيز ...

اي خداي خوب ... 

اي خداي دانا ...

اي خداي بزرگ ...

اي خداي مهربان ...
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﹉﹉
دو ︨﹥ ...دو ︨﹥ ...



 نوشته ى فروزنده خداجو
 تصويرگر:سياوش ذوالفقاريان

پشت پنجره ي خانه ي ما ، النه ي يك كبوتر بود. 
كبوتر براي ساختن النه اش،خيلي زحمت كشيده 

بود.
قشنگي  النه ي  چه  كبوتر،  مي گفت:«اين  مادرم 
ُدُرست كرده! «حتما مي خواهد توي النه اش تخم 

بگذارد!»
اّما ديروز، باد خيلي تندي آمد.النه ي كبوتر خراب 
شد. من غّصه خوردم.حتما كبوتر هم خيلي غّصه 

خورده!
خدايا... اي خدايي كه صبرت زياد است !...

به كبوتر هم صبر بده تا ديگر غّصه نخورد، النه اش 
را هم دوباره بسازد.

يا صابريا صابر
اي صبر كنندهاي صبر كننده
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