
•   تصویرگر: حدیثه قربان

حرف اّول

گفتم: سالم پرستو جان! از شهرما، چرا مي روي؟ نرو، بمان! 
گفت: بايد بروم. چون هوا سرد شده، برگ ها زرد شده. 

باد و باران النه ام را خراب كرده.
گفتم:كجا مي روي؟ خسته نشوي! 

گفت: مي روم به جايي كه نَه پاييز باشد نَه زمستان. نَه سرد 
باشد و نَه گرم. آن جا النه اي مي سازم و مي مانم تا بهار.

گفتم: سفر به خير! به اميد ديدار تا بهار!
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من و بی بی

بی بی آش نذري مي پزد.
از بي بي مي پرسم: 

»چرا آش نذري مي پزي؟«
بي بي مي گويد: »تو كه به دنيا آمدي، 

مريض شدي. من براي سالمتي ات نذر 
كردم كه هر سال،  در روز وفات پيامبر، 

نذري بدهم.«
بي بي صلوات مي فرستد و آش را  به هم مي زند. 

آش كم كم پخته مي شود.
بي بي، آش  را توي چند تا كاسه مي ريزد. 

من كاسه ها را مي برم و به همسايه ها مي دهم.
هر كس آش مي گيرد، مي گويد: 

 »نذرتان قبول باشد!«

•   ناصر نادری
•   تصویرگر: مهسا هدایتي
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         به آينه نگاه می كنم .
يكی مثل خودم توى آن است. 

هر كاركه من می كنم، او هم می كند.
راستی ،من اَداى او را در می آورم، 

يا او اَداى من را؟

•  شراره وظيفه شناس
•  تصویرگر: سياوش ذوالفقاریان

خورشيد كه می رود، شب  
يواشكی می آيد توى اتاقم.
اّما من زود بيرونش می كنم.چه طورى؟
خورشيد كوچولوى اتاقم را 
روشن می كنم!

خوش به حال كوه!
توى اين هواى سرد، اصال ًسردش نيست.

آفرين به آسمان كه برايش يك كاله برفي 
بافته!
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        یک اسم و چندقّصه

•مجيد راستي

يك تاب، توي پارک بود. پسركوچولويي رويش نشسته بود. تند تند تاب 
مي خورد. تاب خسته شده بود. به پسرگفت: »ديگر به تو سواري نمي دهم!«

پسردويد و رفت. تاب از دست او راحت شد.
كمي بعد، پسر با بابابزرگش آمد. 

تاب به پسرگفت: »نَيا، سواري نمي دهم!«
پسر گفت: »من نه! بابابزرگم را تاب بده!«

تاب، ساكت ماند. پسر گفت: »بابابزرگ، سوار شو!«
بابابزرگ، تاب را نگاه كرد و گفت: »با اجازه!«

تاب از حرف بابابزرگ خوشش آمد. اجازه داد.
بابابزرگ سوار تاب شد. آرام آرام تاب خورد. تاب اصالً خسته نشد.

بابابزرگ از تاب پياده شد وگفت: »خيلي خوب بود!« 
تاب، خوش حال شد. به پسر گفت: »فردا هم بابابزرگت را 

بياور تاب بازي. من هم با تو آشتي مي كنم.« 
پسر خنديد. دست بابابزرگ را گرفت و رفت.

تاب هم شب تا صبح رفت توي خواب بابابزرگ 
و پسر•

قّصه ي اّول
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• ناصر كشاورز

يك طناب بود كه دلش مي خواست تاب شود. 
رفت توي جنگل. دوتا درخت انتخاب كرد.

 يك دستش را گرفت به اين درخت، يكي را هم به آن درخت. شد تاب. 
حاال دلش مي خواست يكي با او بازي كند.

 اّما هيچ كس دور و برش نبود.
صدا زد: »آهاي... من تابم! يكي بيايد با من تاب بازي كند!«

خرسي صداي تاب را شنيد. آمد جلو و گفت: »من را سوار مي كني؟« 
تاب خوش حال شد و گفت: »بفرما! كي از تو بهتر؟«

خرس نشست وسط تاب. يك دفعه... تاب از وسط پاره شد.
تاب گريه كرد و گفت: »زود باش درستم كن!«

خرس كمي ُغرُغركرد. بعد دو َسرطناب را به هم گره زد و رفت. 
تاب نگاهي به گره كرد و گفت: »سالم گره! تو چه قدر خوشگلي. 

شكل ُگلي. تابت بدهم؟«
گره گفت: »آره، خيلي خسته ام. تابم بده تا خوابم ببرد.«

  تاب گره اش را تاب داد. او ديگر تا آخر عمرش تنها نبود•

ی •   تصویرگر: شيوا ضيای

قّصه ي دوم

ِِ

ِ
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•  الله جعفري
•   تصویرگر: سمانه دهقانی پور

 من روزى سه بار غذا می خورم 
صبحانه و ناهار و شام می خورم. 

سه شنبه با سه چرخه ام  به خانه ى 
دوستم می روم.

دوستم روى سه پايه می ايستد و قّدش بلند 
می شود.

دوستم سه تا ستاره را در آسمان نشانم می دهد. 
می گويد كه اسم آن ها  »سه خواهران«  است. 
من 3 هستم و دوست دارم با تو دوست شوم. 

تو دوست دارى با من دوست شوي؟
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مدرسه ي بّچه خرگوش ها

خرگوش كوچولو، بازي كردن را خيلي دوست دارد. اّما مي داند كه 
توي كالس، جاي بازي نيست. 

او اسباب بازي هايش را هم به مدرسه نمي بَرد.
خرگوش كوچولو مي داند كه پاک كن و ماژيك، اسباب بازي نيستند.

خرگوش كوچولو  توي راهروي مدرسه نمي دود. از در و ديوار، 
باال نمي رود. روي ميز و نيمكت نمي پرد. دوستانش را ُهل نمي دهد.

خرگوش كوچولو  فقط زنگ ورزش 
و زنگ تفريح، بازي مي كند.

خرگوش كوچولو ي ناز نازي 
مدرسه اش را خيلي دوست دارد. 

مدرسه، خانه ي دوم اوست.

بازي بازي، خرگوشك نازنازي

•  مهری ماهوتی
•  تصویرگر: عليرضا جاللی فر
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کودکرشد

سالم ! من اين جا هستم، توى شكم مامانم ! 
من 15هفته دارم. اندازه ى يك گالبی هستم،

يك گالبی كوچك وباّمزه .
حاال٨٠گرم وزن دارم .

قّدم بلندشده. می توانم همه 
جاى بدنم را تكان بدهم .

تازه ... می توانم انگشت َشستم 
را هم بَمكم ! 

كاش مامان می دانست كه 
من چه كارهايی بلد شده ام .
آن وقت خوش حال می شد 
كه يك نی نی  زبر و زرنگ 

دارد . 

•  فروزنده خداجو
•  تصویرگر: ندا عظيمی
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ديروز اتّفاق عجيبی افتاد. من صداى قلب مامان را 
شنيدم!  اين طورى بود: 

تاپ تاپ... توپ توپ... تاپ تاپ... 
اّول ترسيدم. اّما بعد، از شادى چرخيدم .

می دانم كه مامان، مرا خيلی دوست دارد.
كاش مامان بداند كه من هم او را خيلی دوست دارم ! 

وقتی به دنيا بيايم هزار تا بوسش می كنم ! 
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•  طاهره خردور
•   تصویرگر: شيرین شيخی

بّچه جان

 

بّچه جان  با مامان، كنار باغچه بودند.
چند تا زنبور آمدند. دور ُگل ها چرخيدند.

از روي اين ُگل به روي آن ُگل  نشستند.
بّچه جان ترسيد. داد زد: »مامان، زنبور ها دارند 

ُگل ها را مي خورند!«
مام��ان با خنده گفت: »بّچه جان، نترس! زنبور ها  ُگل ها را 
نمي خورند. شهد ُگل ها  را مي گيرند. با آن  عسل ُدُرست 

مي كنند.  همان عسلي كه وقِت صبحانه مي خوري.«
بّچه جان خنديد و داد كشيد: »آهاي زنبور ها!

 فردا هم بياييد توي باغچه ي ما.«      
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گربه اّولش اين قدر كوچك نبود. خيلي هم 
بزرگ و قوي بود. از صبح تا شب كنار درياچه 

مي نشست، ماهي ها را مي گرفت و مي خورد.
يك روز همه ي ماهي ها، دور هم جمع شدند و گفتند: 

»اين طوري كه نمي شود! بايدكاري بكنيم، وگرنه
او همه ي  ما را مي خوَرد.«

 بعد با هم  پچ پچ كردند و نقشه كشيدند.
وقتي گربه ُگنده آمد تا باز هم از آب ماهي 

بگيرد، همه ي ماهي ها با هم دستش را گرفتند.او را 
كشيدند توي آب و ُشستند. حاال نشور و كي بشور!

هي گربه را ُشستند. گربه هم هي آب رفت و كوچك شد. 
آن قدر آب رفت تا شد همين گربه كوچولويي كه مي بينيد.

براي همين است كه گربه ها از آب بدشان مي آيد.
شايد مي ترسند باز هم آب بروند و كوچك تر بشوند، 

مثال ً اندازه ي يك موش.
باال رفتيم پرنده بود. اين قصه ماِل خنده بود.
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امروز خانم همسايه برايمان يك كاسه ُشله زرد آورد.
پرسيدم: »مامان! ُشله زرد را با چي ُدُرست مي كنند؟«

مامان جواب داد: »با برنج!«
گفتم: »اّما برنج كه سفيد است! ُشله زرد  با چي زرد مي شود؟«

مامان خنديد و گفت: »با َزعفران!«

من ياد بستني ُسنَّتي َزعفراني افتادم. دهانم آب افتاد.

مامان يك شيشه از توي ُكمد آشپزخانه 
در آورد. آن را نشانم داد و گفت: »اين 

هم زرد چوبه است! با زرد چوبه هم 
غذاها را زرد مي كنند.«

 اّما رنگ زردچوبه، از  زعفران 
تيره تر است.«

زردها جور واجورند
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تاره هاي لحاف را آبي آسماني ُكن.
س

من آن روز تا شب دنبال زردها گشتم.
يك زنبور زرد پيدا كردم،

يك ليمو كه زرد ليمويي بود،
و يك ُگل كه اسمش نرگس بود.

نخودهاي توي آبگوشت،  زرد نخودي بودند.
قناري خانم همسايه هم به رنگ زرد قناري بود.

شب موقع خواب، مامانم بوسم كرد و گفت: 
»خوب بخوابي دختر مو طاليي خوشگلم!«
صبح كه بيدار شدم خورشيد را ديدم كه 

زرد بود،  زرد طاليي. 

با هر زردي كه دوست 
داري، خورشيد را 

رنگ كن.

تو چه جور زرِد ديگري مي شناسي؟

•  طرح و اجرا: هدا حدادی
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روزي روزگاري  ...
 آدم در جنگل زندگی می كرد. غذايش 

ميوه هاي جنگلي بود.
آدم از درخت،گردو مي َكند.

آن را با سنگ مي شكست و  ِخرچ ِخرچ 
مي جويد. انجير وانگور می چيد. َملچ ُملوچ 

می خورد.
اّما ميوه هاى جنگلي، آدم را سير نمي كرد.

آدم دلش گوشت مي خواست.

    روزی روزگاری

گذشت و گذشت... 
آدم، شكار كردن را يادگرفت.

او حيوانات جنگل را شكار مي كرد.
گوشتشان را هام هام مي خورد.
اّما گوشِت  خام خوش مزه نبود.
آدم ُدُرست كردن آتش را هم 

يادگرفت.
گوشت را روي آتش مي پُخت 

ومي خورد.
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باز هم گذشت...

•  علی اكبر زین العابدین
•  تصویر گر : نيلوفر ميرمحمدی

تا رسید به امروز...
حاال آدم، غذايش راروى اُجاق گاز می پزد.

خورش خوِش مزه، ُقل ُقل می كند.
بوى قورمه سبزى و قيمه، توى خانه می پيچد.

آدم می خوَرد و ِكيف می كند.
خيالش هم راحت است كه خانه آتش 

نمی گيرد. فقط بايد مواظب باشد 
كه پيچ اُجاق گاز را باز نگذارد.

باز هم گذشت... 
آدم،  از جنگل بيرون آمد. روى زمين، 
كشاورزى كرد. سبزى كاشت. درخت 

كاشت.گندم وجو كاشت.
به زمين، آب داد. خاک را بيل زد...

حاال آدم مي توانست غذا هاي
 جور  واجور ُدُرست كند و بخورد.

 اّما روشن كردن آتش براي پختن غذا، 
خطرناک بود.

چون ممكن بود همه جا آتش بگيرد!
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دختر كوچولو را 
به بستني فروشي 

برسان.

نخ  كامواي 
مادر بزرگ را دنبال 

كن تا برسي به 
كالف كاموا .

بعد رنگش ُكن.

 روي اين درخت، 
برگ هاي پاييزي 

بكش.

بازى در پارکبازى در پارک
بازي بازي، َنبازي

• طرح و اجرا: الله ضيایی
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كدام بّچه سنگين تر است؟
 لباس او را قرمز كن. لباس 

بّچه ي ديگر را زردكن.

عدد ها را به ترتيب 
به هم وصل كن تا

ماشين بابا پيدا شود.

می توانی 
توِپ بازي بّچه ها 

را پيدا كنی؟
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• الله جعفری

جوجه كوچولو زير درخت توت نشسته بود و گريه می كرد.
درخت به جوجه، توت داد و گفت: »گريه نكن، توت بخور!«

جوجه گفت: »من توت سفيد نمی خواهم.« و باز هم گريه كرد.
درخت، توت سياه داد به جوجه و گفت: »اين هم توت سياه! 

بُخور و گريه نكن!«
جوجه گفت: »من توت سياه نمی خواهم.« و باز هم گريه كرد.

درخت، توت قرمز داد.
جوجه گفت: »من توت قرمز هم نمی خواهم.« 

و باز هم گريه كرد.
درخت گفت: »اين قدر گريه نكن! بگو پس چی می خواهی؟«

جوجه گفت: »مامانم را می خواهم!« و گريه كرد.
درخت برگ هايش را فرستاد دنبال مامان جوجه. 

برگ ها گشتند و مامان جوجه را پيدا كردند.
مامان جوجه هم دنبال برگ ها دويد و جوجه اش را 

پيدا كرد.
 جوجه مامانش را ديد، دويد و پريد بغلش. 

جيك جيك خنديد و ديگر گريه نكرد •  

        یک اسم و چندقّصه

•   تصویرگر: عاطفه ملکی جو

قّصه ي اّول
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• محمد حسن حسيني

يك توت كوچولو سوار قطار مورچه ها شده بود.  باِر قطار، توت بود. 
چيك چوک چيك چوک، قطار روي درخت مي رفت.

توت كوچولو سفت آن را چسبيده بود وكيف مي كرد.
يك دفعه قطار سر يك پيِچ تند پيچيد .

 توت كوچولو حواَسش نبود تاالپ از قطار افتاد 
پايين. تنش زخمي شد. خاكي شد. كمرش درد 

گرفت. اوهو اوهو گريه كرد.
 يك هزار پا از آن جا َرد مي شد. گفت: 

»چي شده كوچولو؟ چرا گريه  مي كني؟«
توت گفت: »از قطار جا ماندم !«

هزار پا گفت :»گريه نُكن! بِپّر باال، خودم 
مي رسانمت به قطار.« 

مورچه پريد روي هزار پا.  محكم او را گرفت.
هزار پا  فيو فيو مثل باد راه افتاد. از درخت باال رفت. 

از شاخه ها گذشت. رسيد به قطارمورچه ها. داد زد 
وگفت: »بِّپر روي قطار، بّچه! زودباش!...« 

توت كوچولو اّولش ترسيد. اّما بعد يك نفس بلند كشيد. 
چشمش را بست و  پريد روي قطار مورچه ها.

 نزديك بود بُيفتد زمين.
دستش را گرفت به يك توت بزرگ و خودش را نگه داشت. 

بعد با خوش حالي براي هزار پا دست تكان داد و با قطار مورچه ها رفت  •

قّصه ي دوم

19

92
ذر

 آ
 3

ک
ود

د ك
رش



• افسانه شعبان نژاد
•  تصویرگر: هاجر مرادی

به هپلي گفته باباش: »مواظب مزرعه باش!«

زرافه ي گردن دراز 
برام مترسكي بساز!

هپلي، به جون بّچه هام
ساختن اون سخته برام.

زنگوله پاي شاخ دراز
برام مترسكي بساز! 

واي مي دوني هپلي جونم
 سخته برام، نمي تونم.

 آي خاله موش  ُدم دراز
برام مترسكي بساز!

كوچكه دست و پاي من
سخته كارش براي من.

اين همه چيزهاي زياد،
 مترسكي ُگنده مي خواد.

َمترسك
هپلی هپو
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خاله كالغ نوک دراز
برام مترسكي بساز!

پس تو مترسك نداري؟
دوستي با خاله قارقاري!

كالغه خنده سرداد. به اين و اون خبرداد.

كالغا! وقت كلكه
مزرعه بي مترسكه!

هر كسي هر چي كه دلش مي خواست، بُرد.

هپلي هپو ديد و فقط غّصه خورد.
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•  تصویرگر: سولماز جوشقانی

برگا مي ريزن
مثل هميشه
پاييزو ببين

از پشِت شيشه

كالغه مي گه:
قار و قار و قار
مدرسه وا شد

كيفت رو بردار
اسداهلل شعباني •

مارمولكه يواشكي
توي كالس سرک كشيد
رفت و رو تخته ي كالس

عكس يه مارمولك كشيد

معلّمش اومد و گفت
قشنگ تر از اين، ديگه نيست

كنار نّقاشي نوشت
نُمره ي مارمولكه بيست

افسانه شعبان نژاد •

ُنمره ي 

از پشت 
شيشه

بيست
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 مامان مي گه: كاشكي تو
2٠ بگيري هميشه

اين جوري دفترچه هات
پُر از ستاره مي شه

واي اگه دفترچه هام
بشن ستاره بارون

دعوا مي شه شب به شب
بين من و آسمون

شراره وظيفه شناس •

م من
اس

 بابام برام نوشته
اسَممو رو كتابام

كاش بنويسم خودم
اسَممو مثل بابام

بايد كه تمرين كنم
يه بار، دو بار، هزاربار

خسته شدم خدايا
واي كه چه سخته اين كار

جانمي جان، ُدُرست شد
بابا جونم،  زود بيا

باالخره نوشتم:
»شكوه قاسم نيا«

بارونستاره 

شکوه قاسم نيا •
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ُگم شده ها
خانم خّياط تماس بگيرد.هركس از او خبر دارد، با •  يك ُدكمه ُگم شده است. 

•  تصویرگر: سيد ميثم موسوی•  محمد حسن حسيني      

خبرهاي ورزشي
•  برنده هاى مسابقه هاى 

ورزشی حيوانات:

قهرمان شنا: 
قورباغه

قهرمان دو: 
خرگوش

قهرمان اسكی روى يخ:

قهرمان وزنه بردارى:  پنگوئن
خرس
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•  در يك كارگاه چوب خورى 

آتش سوزى شد.

در اين حادثه دست و پاى چند 

موريانه سوخت.

خبرهاي مدرسه

•  در يك مدرسه، بّچه ها براى ديدن 

تخته سياه قديمی، به انبارى رفتند.

در اين مراسم، بّچه ها با گچ روى 

تخته سياه، ُگل كشيدند و از زحمت  هاى 

او تشّكر كردند.

 •  هفته ي پيش، يك قطار مورچه از 

شاخه ي درخت افتاد و همه ي توت هاى 

آن ريخت.

حوادث
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خاله خّياط می خواست لباس عروس بدوزد. يك لباس سفيِد 
پُر از چين.

عّمه گفت: »بگذار چين هايش را بشمارم. يك چين، دو چين، 
چين چين... هزار چين!«

خواهرش گفت: »اين همه چين! چه طوري مي  خواهی بدوزى؟«
خاله خّياط خنديد وگفت: »با حوصله. كم كم مي دوزم تا زياد شود.«

و شروع كرد به دوختن.
 چين ها يكی يكی روى لباس پيدا شدند. كم كم، زياد شدند.

عّمه و خواهرش آمدند و گفتند: »چه قدر چين!... چين چين، چين!«
خاله خّياط گفت: »كم كم تمام می شود.«

لباس كه آماده شد، خاله خّياط خنديد وگفت: »كارمن كم كم تمام شد. 
شما هم كم كم خودتان را براى رفتن به عروسی آماده كنيد.«

خاله خيّاط 

د راستی
•   مجي

ومند
: نيلوفر بر

•  تصویرگر

26

92
ذر

 آ
 3

ک
ود

د ك
رش



ور
رد

 خ
ره

اه
 ط

 •
دی

حم
رم
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لو
 ني

ر:
رگ

وی
ص

ت   •

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

نّقاشي با الفبا
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•   تصویرگر: ثنا حبيبی راد

بود و بود و بود هاچین واچین

بود و بود و بود... 
سه تا گربه بود.

اّولی قِل قِلي بود، دست و پاهاش ِگلي بود.
دّومی چاق و چلّه، جاش كجا بود؟ رو پلّه.

سّومی كه تُپل بود، خواب آلو بود و ُشل بود
موش ها براش زنگوله اي خريدند.
دلينگ دلينگ به دنبالش دويدند.

• اسداهلل شعبانی

بود و بود و بود... 
سه تا قطره بود.

اّولي رفت توي زمين، چشماشو بست
دّومي شبنم شد و روي گل نشست.

سّومي چي؟ بخار شد و هوا رفت، اون باال باالها رفت.
تا دوباره بارون بشه، بباره. 

شادي براي سبزه ها بياره.
• مصطفي رحماندوست
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اسمش چيه؟   

•جعفر ابراهيمي

اسمش چيه؟
لك  لكه!

ميوِن مرغا  تَكه
اون باال باال باال

ايستاده روى يك پا
سفيده هر دو بالش 

راستی كه خوش به حالش

اسمش چيه؟
قطاره!

چرخ زيادي داره
تلق تلوق راه مي ره

ايستگاه به ايستگاه مي ره
قطار نگو كه باده

سرعت اون زياده

• بابک نيک طلب
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•  ترجمه به شعر: مصطفی رحماندوست
•  تصویرگر: سيد ميثم موسوی

سالم سالم، چه صبحي
             يه صبح زيبا 
از خواب ناز پا مي شم
              سالم به بابا
مامان تو آشپزخونه ست
                 سالم به ماما

دستامونو مي شوريم 
           با آب وصابون
مسواكو مي چرخونيم 
          رو دندونامون
بعد مي شينيم كناِر
      بزرگ ترامون

سالم سالم، چه صبحي
سالم سالم، چه صبحي

صبحونه رو مي خوريم
             پنير و گردو
شكر خدا مي كنيم
            ممنونيم از او
قوي مي شيم شاد مي شيم
                        جانمي... يوهو
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بِّپر برو مدرسه 
       مثل پرنده
اون جا  توي مدرسه
                بازي و خنده
يكي مي سوزه، اوه اوه

يكي برنده
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1جايی را كه سوخته زيِرآِب سرد بگير! 
2 يك تّكه يخ را توى پارچ يا كيسه 

بگذار و روى سوختگی  قرار بده!
3   از بزرگ تر ها بخواه كه روى سوختگی ات 

پُماد بمالند. 
اگر پُماد نبود، روغن زيتون بمال.

يادت باشد: اگر جاى سوختگی تاول زد، آن را 
پاره نكني. صبركن تا خودش خشك شود.

اگر خدا نكرده گوشه اى از بدنت مثالً دستت با 
آب جوش يا ظرف داغ بسوزد، چه كار می كنی؟
 گريه می كنی و جيغ می زنی: »سوختم، سوختم!«

نه، حتماً نه! چون تو بّچه ى عاقلی هستی. می دانی 
كه گريه، چاره ى كار نيست.

مگه شب پره ها ىكوچولو كه دور المپ داغ 
می گردند و گاهی گوشه ى پرشان می سوزد، گريه 

می كنند؟
پس تو هم مثل شب پره ها آرام باش و 

كار هايي را كه می گويم انجام بده:

مثل شب پره ها آرام باش

   •
•

به جا ی گر یه کردن...

نی
جا

ری
 ال

ظم
اع

س: 
کا

ع   
 •
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