
صداي بهار
سالم! وقتي ّقد تو بودم...

کنار پنجره نشســته بودم. داشــتم درخت آلوچه را تماشا 
مي کردم. درخت پُر از شکوفه ي سفيد بود.

یك  مرتبه چيزي به ســرعت از جلوي چشم هایم رد شد. 
آمد توي اتاق. محکم به دیوار خورد و افتاد. 

یك پرستو بود. ترسيده بود. همه اش جيع جيغ مي کرد. از 
پنجره دور شدم و گفتم: »بيا از این جا برو.« 

بــاز هم توي اتاق چرخيد. به این طــرف و آن طرف خورد. 
آخرش پرید بيرون.

اّول روي دیوار همســایه نشست و یك کم خواند. آوازش 
خيلي قشنگ بود. انگار مي گفت: »بهار آمده. سال نو مبارك!« 

بعد پرواز کرد و رفت.
من گفتم: »عيد تو هم مبارك!« 

با اینکه او دیگر صداي من را نمي شنيد.
ت
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این  بــراي بّچه هایي که خوش اخالق 

هستند و دوست دارند به مهمان ها خوش بگذرد.

این چند روز
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12 فروردین روز جمهوري اسالمي• ن
یك روز زیبا

ما دوست داریم 
ایران خود را

14 فروردین مبعث
چه عيدي از این قشنگ تر؟

محّمِد امين)ص( شده پيامبر
2 فروردین وفات حضرت زینب)س(

زینب)س( شجاع بود. از کسي نمي ترسيد.

روز جمهوري اسالميروز جمهوري اسالمي

12فروردین شهادت امام کاظم)ع(
به او »کاظم« مي گفتند چون هميشه مواظب 

بود که عصباني نشود.

22،21،20 فروردین تولد امام حسين )ع(
 امام سجاد)ع( و حضرت عباس)ع(

سه تا جشن تولّد، حسين)ع(، سّجاد)ع( و عّباس)ع( 
در این ماه مبارك، خدا عيدي به ما داد
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• شکوه قاسم نیا 
• تایپوگرافی: سعید سلیمی  

• تصویرگر: عاطفه ملکي جو
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ش مزه
شعرهای خو

زمزمزه ش
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یواشکی
• سمیه تورجی 

یواشکی تو گوشم
گفتی که بارون باشم
چيليك چيليك ببارم
رو گل ها آب بپاشم

به من اجازه دادی
ِچك ِچك و ُشرُشر کنم

خدا جونم چه جوری
از تو تّشکر کنم

ستاره
نژاد • سپیده عبداّله 

کاشکی ستاره نم نم
از آسمون بباره!

روی گل و درختا
پُر بشه از ستاره!

نور بپاشن تو کوچه
زرد و سفيد و رنگی!

روی سرم بشينه
ستاره ی قشنگی!

گو
حق

حر 
 س

گر:
یر

صو
• ت

• صداپیشه: سمیه انوري زاده
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دونه ي گندم
• شاهده شفیعی 

بهاره یا زمستون؟
خسته شدم از این برف

دونه ي زرد گندم
سبزه شده تو این ظرف

شاید بهار امسال
زود خودشو رسونده

وگرنه از زمستون
هنوز یه ذّره مونده

بهار و باغچه
• شراره وظیفه شناس 

بهار خانوم، دوست منه
گاهی به من، سر می زنه

آب می پاشه، به سر تا پام
می گه: »آهای!، باغچه، سالم!«

درختمو، ناز می کنه
شکوفه شو، باز می کنه
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زمين ما

من کالغ هستم. 
دوست ندارم کسی روی زمين آشغال بيندازد، 
من هم آشغال را می اندازم، اّما روی زمين نه! 

فقط توی سطل زباله.

من دستمال گردگيری هستم.
اگر کســی روی دیوار خط بکشد، من 
ناراحت می شــوم. زود خــودم را روی 

خط می کشم و آن را پاك می کنم.خط می کشم و آن را پاك می کنم.

دوست ندارم کسی روی زمين آشغال بيندازد، 
من هم آشغال را می اندازم، اّما روی زمين نه! 

من گلدان هستم. 
دوســت ندارم بدون گل، گوشه ی ایوان یا 
اتاق بمانم. دوست دارم توي من گل بکارید 

تا هر جا هستم، آن جا را زیباتر کنم.

من چي هستم
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م بهاري
• تصویرگر: نسی

من بوق هستم.
 وقتی کسی من را محکم فشار می دهد و ول نمی کند، بلند صدا مي دهم: بوووق...! بوووق!
آن وقت همه از صدایم ناراحت می شــوند. من دوســت ندارم صداي بوقم بلند باشــد. 

من بوق زدن کوتاه را دوست دارم. این طوری: بوق!

سنسنس رگرگر: ریریر وصوصو صتصت •

من شيِر آب هستم. 
هر قدر می خواهيد از من آب بردارید، 
اّما دوست ندارم یك ذّره هم بی خودی 

باز بمانم و آب از من چّکه کند.
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عيديِ بهار • مریم هاشم پور
بهار اومد از اون دور 

با شاپرك با زنبور 

بارون ِچيك و چيك داشت 
رو سبزه ها گل گذاشت 

به جنگل و کوه و دشت
عيدي شو داد و برگشت

زمين به آسمون گفت:
»فصل زمستون گذشت

فصل بهار تو راهه 
چی هدیه می دی به دشت؟«

اَبره تکون خورد و گفت:
»یه قطره آب ندارم

اّما تالش می کنم 
یواش یواش ببارم.«

اَبرِ بدون بارون    
• خاتون حسنی
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•  هاجر زمانی
• تصویرگر: عاطفه ملکي جو

 ُگل ُگلی

امروز من و مامان رفتيم پارك. آن جا دویدم و تاب بازی کردم. تشنه ام شد. مامان از توی 
کيفش یك ليوان بيرون آورد. آبخوری بلند بود. مامان ليوان را برایم پُِر آب کرد. نصف 
آب را که خوردم، دیگر تشنه نبودم. چشمم به گل های توی باغچه ي پارك افتاد. رفتم 

پيش گل ها. نصِف ليوان آب را دادم به یك گل کوچولو تا زودتر بزرگ بشود. 
مامــان تــا کار من را دیــد، دو بار محکم ماچــم کرد، خيلی 

خوش حال شدم. 
خداجان، مامان به من گفته بود، اسراف یعنی دور ریختن و درست 

اســتفاده نکردن از چيزهای خوبی که تو به ما داده ای. همين نصِف 
ليوان آب می تواند چند تا گنجشك و چند تا مورچه ی تشنه یا یك 

گل را سيراب کند.
خداجان، برای همه ی آب هایي  که تا حاال نوشيده ام، 

از تو ممنونم! 

خدا اسراف کنندگان را دوست ندارد.
                                            سوره ي اعراف، آیه ي31

9 رشد کودك7  فروردین 98



ش
نمای

ش
ی

ش
ی

ش
اماما منمن

بازیگران: بهارك و هفت نفر به جای هفت سين.
سير، سرکه، سبزه، سنبل، سنجد، سيب و سّکه کنار هم نشسته اند.

سين ها  )خودشان را به چپ راســت تــکان می دهند و می خوانند(: تيك تاك...
تيك تاك… 

بهارك )وارد می شود. دور سين ها می چرخد( : االن سال تحویل می شود ! 
همه چيز آماده است ؟ هر هفت تا سين حاضرند ؟

سين ها  )با هم(: بله... 
بهارك: بگذارید بشمارمتان، ببينم  کسی غایب نباشد.

سيب )جلو می پرد(: من بشمارم؟، من بشمارم؟ 
بهارك )با خنده(: خيلی ُخب، تو بشمار! 

سيب) دور بقّيه ی سين ها می چرخد و می شمارد(: سنجد کوچولو، سيِن اّول. 
سرکه ی خوش بو، سين دّوم. ُسنبل خوش رنگ و رو، سومی.

سبزه ی قشنگ، چهارمی. سير، پنجمی، سّکه ی قلقلی، ششمی ... پس هفتمی کو؟
سير )جلو می آید(: اشتباه شمردی. من بشمارم؟
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• مهري ماهوتي
 • عّکاس: فرهاد سلیمانی

• تصویرگر: سولماز جوشقانی

• مهری ماهوتی              • عّکاس: فرهاد سلیمانی                       • تصویرگر: سولماز جوشقانی

بهارك: بشمار ببينم!
هر یك از سين ها یکی یکی، بقّيه را می شمارد و آخر کار می پرسد، 

پس هفتمی کو؟
سرکه )با ناراحتی(: حاال چه کار کنيم؟ اآلن سال تحویل می شود و 

یك سين کم است .
بهارك: بگذارید من هم یك بار شما را بشمارم.

سين ها: بشمار...، ما را بشمار! بشمار... ما را بشمار!
بهارك: سير، یك. سيبِ ُگل ُگلی، دو. سرکه، سه. سبزه ی قشنگ، چهار. 

سنبل خوش بو، پنج. سنجدِ کوچولو، شش. سّکه ي قل قلی، هفت.
سين ها: هورا!... درست شد، درست شد!  ما هفت تایيم، همه این جایيم.

بهارك: اآلن سال تحویل می شود. همه آماده باشيد !
سين ها: تيك، تاك... تيك، تاك...

بهارك )با خوش حالی(: سال نو شد. عيد شد. عيد همه مبارك!
سين ها: مبارك... مبارك!
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خرطومی که یك جارو برقی بود، به خودش گفت: »امروز باید خانه را 
تميز کنم. فردا عيد است.« و تندتند خانه را تميز کرد. 

خرطومي خسته شد. رفت گوشه ی اتاق نشست. 
مورچه ی چشم سياه را جلو النه اش دید. خواست او را هورت بکشد. 

چشم سياه گفت: »نه نه، هورتم نکش!« 
خرطومی، خرطومش را باال گرفت و گفت: »اگر هورتت نکشــم، تِی 

زمين شوي را بيدار می کنی؟ کارش مانده. فردا عيد است.«
چشم سياه گفت: »باشد.« و زود دوستانش را صدا کرد:»بّچه ها، کمك!«

یك عالم مورچه از النه بيرون ریختند. چشــم سياه گفت: »تِی خواب 
است. باید بيدارش کنيم. کارش مانده. حاال حمله!«

مورچه ها دویدند. به تِی رسيدند. تِی خواب بود. 
چندتاشان گفتند: »ِقلش بدهيم.«

چندتاشان گفتند: »گازش بگيریم.«
چشم سياه گفت: »نه نه. ِقل نه! گاز نه! قلقلك!«

آن وقت با هم تِی را قلقلك دادند. بيدارش کردند. 

هصهّصهقّصه صقصق



چشم سياه گفت: »بيدار شو. کاَرت مانده. فردا عيد است!«
تِی بيدار شد. تندی دور خودش چرخيد و گفت: »آره، آره... کارم مانده. فردا عيد است.« 

و مشغول کار شد.
چشم سياه با دوستانش تندی برگشت. 

به خرطومی گفت: »تِی بيدارشد. مشغول کارشد.«
خرطومی خوش حال شد. 

چشم سياه و دوستانش می خواستند 
توی النه بروند. به صف راه افتادند. 

خرطومی، با مهربانی گفت: 
»بّچه ها، عيدتان یکی، یکی، یکی، 

یکی... مبارك!«

• مجید راستی
• تصویرگر: سمّیه محّمدی
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س و بدان
بپر

از پشت قطره
آب چه جوری می تواند مثل ذّره بين 

باشد؟

از پشت شيشه
اگر کمی آب پشت یك شيشه ي خالي 
بریزم، آب مثل یك ذّره بين می شود. 

دبدبدان و س
ر

س
ر

س
رپرپ پبپب

از پشت شيشهاز پشت شيشه
اگر کمی آب پشت یك شيشه ي خالي 
بریزم، آب مثل یك ذّره بين می شود. 

از پشت بطري
قسمت گودي باالي بطري را جدا مي کنم. 

توي گودي آب مي ریزم.
حاال ذّره بين خيس من آماده است.
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• تصویرگر: گلنار ثروتیان                               
        

• محمد هادی نیکخواه آزاد

دانشمند باش
ذّره بين به چه دردی می خورد؟
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•   محبوبه دشتي   •   تصویرگر: میثم موسوی

کفشدوزك تو باغچه بود. باران آمد.
کفشدوزك یك قطره، دو قطره، سه قطره باران خورد.

نمی دانــم قاطی آب باران چی بود که یك دفعه کفشــدوزك یك دور، دو دور، ســه دور 
چرخيد و شد یك دختر، از گل قشنگ تر. یك دختر کوچولو با لباس قرمِز خال خالی.

بعد به دســت هایش نگاه کرد. به پاهایش نگاه کرد. به پيرهنش که رسيد، گفت: »به به... 
چه پيرهنی! چه آستينی! چه دامنی!« 

همين موقع از توی اتاق صدای تتق تق تق تتق آمد.
دختر با پاهای کوچولویش دوید به طرف اتاق. دید خانمی پای چرخ خياطی نشسته است.

رفت توی اتاق و گفت: »این لباس خوشگل را شما دوختی؟«
خانمه گفت: »بله، من دوختم و من دوختم. برای دخترخوشگلم دوختم.«

دختر پرسيد: »دخترت کو؟«
خانمه گفت: »من هنوز دختر ندارم!«

دختر گفت: »داری و داری، خوبم داری. پس من کی باشم؟ ببين لباس، 
تن من است. خودت گفتی که این را برای دختر خوشگلت دوخته ای!«

خانمه با خوش حالی گفت: »گفتم و گفتم. چه خوب که گفتم! تو دختر 
خوشگل خودمی!«

بعد هم دست هایش را باز کرد و دختر کوچولو را بغل کرد.

هصهّصهقّصه صقصق
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اَژي کوچولو دندان هایش را مســواك مي زد. یك مرتبه یکــي از دندان هایش افتاد. 
داد  زد: »آی دندانم!«

في في جلو دوید و پرسيد: »چی شده؟«
اژي کوچولو با گریه گفت: »تو گفتی دندانم بيفتد؟«

في في گفت: »نه، من نگفتم. خودش افتاده.«
مامان اژي کوچولو آمد و گفت: »عزیزم، دندان هاي شــيري دیر یا زود می افتند و به 

جایشان دندان دایمی در می آید.«
اَژی با ناراحتی گفت: »پس چرا دندان فی فی نيفتاده؟«

مامان اژی گفت: »مال فی فی هم می افتد، شما دو تا باید دندان هایتان را مرتّب مسواك 
بزنيد. شير هم بخورید تا دندان های محکم و سالم داشته باشيد.«

بعد دو تا ليوان شير تازه برای اژی و فی فی آورد.
في فــي و اژي با هم شــير خوردند. اژی 
کوچولــو گفت: »پس مــن صبر می کنم 

دندانم دربياید.«
فی فی هم گفت: »من هم صبر می کنم 

دندانم بيفتد.«

• مهشید اژده فر
• تصویرگر: مرتضی رخصت پناه

چی بهتره؟
رترتره؟ تهته هبهب یچیچی



• مرضیه فعله گري     • تصویرگر: نیلوفر برومند

مامان سنجاب یك بلوط به سنجاب کوچولو داد 
و گفت: »برو ،قایمش کن.«

ســنجاب کوچولو ،بلوط را گذاشت زیر ُدمش. 
مامان سنجاب گفت: »بگذار جایی که من پيداش نکنم.«

سنجاب کوچولو توی خاك قایمش کرد.
مامان سنجاب گشت و گشت. بلوط را پيدا نکرد.

یك بلوط دیگر به سنجاب کوچولو داد و گفت: » این هم جایزه ات. باز هم می توانی قایمش 
کنی.«

سنجاب کوچولو آن یکی بلوط را هم زیر خاك قایم کرد. مامان سنجاب یك بلوط دیگر به 
او داد. همين طور هر روز یك بلوط.

یك روز بهاری سنجاب کوچولو از خواب بيدار شد. دور و بر 
النه را نگاه کرد. یك عالم درخت بلوط از خاك درآمده بود. 

مامان سنجاب گفت: »ُسك ُسك! بلوط هایت را پيدا کردم.«

قّصه
هصهّصه صقصق
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• سیروان حسیني             • عکّاس: فرهاد سلیمانی

اشاشادیبازی، ورزش، شادی شزشزش، ور یزیزی، ابابا

یك جعبه مي خواهيم که دو طرف آن، قرمز، دو طرفش زرد، و دو طرف 
آن سبز باشد. چند تا هم حلقه به سه رنگ زرد، سبز و قرمز الزم داریم. 

مربّي سوت شروع را مي زند. یکي از بّچه ها جعبه را رو به باال مي اندازد. 
هر رنگي که آمد، بازیکن ها باید به سرعت توي حلقه ا ي بدوند که همان رنگ است. 
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بازي ادامه پيدا مي کند.
بازیکن هایي برنده مي شوند که قبل 
از صداي سوت مربّي، داخل حلقه 

آمده باشند.

مربّي سوت پایان را مي زند. 
کسي که بيرون حلقه مانده است یا توي حلقه  ي اشتباه رفته از بازي بيرون مي رود. 
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• سمانه قاسمی    باغچه زنبوريببين و بساز
• عّکاس: فرهاد سلیمانی

اساساز سبسب و نينين يبيب بببب

اگر می خواهی با زنبور و پروانه بازي کني، زود دست به کار شو.
چند مقّوای رنگی، دو عدد چوب بستني، چسب مایع، قيچی و مداد را آماده کن.

حاال چوب ها را تكان تكان بده 
تا زنبور و پروانه توي باغچه 

پرواز كنند.

1 مقّوای سفيد را شکل یك گردي بِبُر.
2 از مقّوای سبز اندازه ی نصف گردي سفيد، با قيچی جدا کن.
3 باالی مقّوای سبز را چندبار برش  بزن تا شکل چمن بشود. 

4 روی چمن ها ُگل های صورتی و نارنجی بچسبان. 
5 لبه ی مقّوای سبز را چسب بزن و آن را روی مّقوای سفيد 
بچسبان. آن جایی را که می خواهی چوب رد کنی، چسب نزن.

6 یك زنبور و یك پروانه ي مقّوایي بساز. آن ها را سر 
چوب ها بچسبان. چند تّکه ابر هم 

توی آسمان بکش.
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• سمانه قاسمی    
• عّکاس: اعظم الریجانی

عيد که می شود خوراکی های خوش مزه مثل پسته، فندق، گردو و تخمه در خانه ها زیاد 
می شود. به به چه خوش مزه!

حاال بگو با پوست های خشك این خوراکی ها چه کار می کنی؟
من به جای رنگ کردن نّقاشی ام این کار را کردم.  مثالً برای بدن شتر مرغ پوست بادام 

گذاشتم و...
تو هم می توانی این جوری نّقاشی هایت را زیباتر کنی.
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کی هویج را گاز زد؟ مثلِ تو

خرگوشك نّقاشی مي کند. خرس کوچولو 
یك کندوی زنبور عسل می کشد. 
بعد همه ي آب نبات عسلی هایش 

را می خورد. سنجابك گرسنه است 
و شکمش قارو قور می کند. 

خرگوشك نّقاشی مي کند. خرس کوچولو 

را می خورد. سنجابك گرسنه است 

سنجابك توی کيف خرگوشك دو تا هویج مي بيند. 

فقط یك گاز 
می خورم.

 وای...  چه 
خوش مزه ست!

وای...  
چه آبدار!

سنجابك یك هویج بزرگ توی دفتر نّقاشی اش می کشد.
خرگوشك سراغ کيفش مي  آید. داد می زند.

کي هویج من را 
گاز زده؟

من نخوردم!
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• نوشین شعبانی   • تصویرگر: فاطمه محّمدعلی پور

همه چيز را نمي شود چسباند اما...
نویسنده: مریم فياضي

ناشر: نردبان
تلفن: 021-88505055

حاال تو بگو
تو وقتی کار اشتباهی انجام مي دهي، چه کار می کنی؟ چه می گویی؟

خرگوشــك به سنجابك نگاه می کند. قلب سنجابك تُند تُند می زند. به نظر تو بهتر است 
چه کار کند ؟

ببخشيد! من خوردم. 
خيلی گرسنه ام بود.

خوش حالم که من را 
بخشيدی.

 بيا بقّيه اش را هم بخور. 
خودم مي خواستم یکي از 

هویج ها را به تو بدهم.

من هم خوش حالم که 
یك دوست راستگو و 

شجاع دارم.
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قّصه

• حبیب یوسف زاده
• تصویرگر: الله ضیایی

ك
دون

َخن

ك
ن

ك
ن

ك
دندندو نخنخ
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یك کفش بود که بند نداشــت. رفت پيش سوســکه و گفت: »خاله سوســکه، 
شاخك هایت را می دهی، بندم شوند؟«

سوسکه گفت:»نه که نمی دهم ! الزمشان دارم.«
کفشــه رفت پيش عنکبــوت و گفت:»خاله عنکبــوت، تارهایت را 

می دهی، بندم شوند؟«
عنکبوته گفت:»نه که نمی دهم! الزمشان دارم.«

کفشه راه افتاد و رفت. رسيد به موشه و گفت: »آقا موشه، سبيل هایت 
را می دهی بندم شوند ؟«

موشه گفت: »آره که می دهم ! بگو ببينم، تو هم خانه ی من می شوی ؟«
کفشه گفت: »آره که می شوم !«

موشه سبيل هایش را داد به کفشه. کفشه هم شد خانه ی موشه.

• محمدرضا شمس     
• تصویرگر: شیرین شیخی

قّصه

یك کفش بود که بند نداشــت. رفت پيش سوســکه و گفت: »خاله سوســکه، 

هصهّصه صقصق
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• رویا صادقي

به سرزمين نّقاشی خوش آمدی!
این جا همه چيز رنگارنگ است . درخت ها پر از گل و شکوفه هستند. این جا بهار آمده است.

پرنده ها آواز می خوانند و دور درخت ها با شادی می چرخند.

سرزمين نّقاشی

ت
 بيا

ندا
و

ف
م ا

ست
ي ر

ست
ه

دار
 مال

دیا
م

عي
ربا

ریا 
پ

از طرف شما
اماما مشمش رطرطرف

از

بعضــی از آن هــا به النه هایشــان کــه روی درخت ها 
ساخته اند، سر  می زنند. مي خواهند ببينند جوجه هایشان 

از تخم در آمده اند یا نه.
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ن 
ژیا

کا 
وني

ر

رها خادم الهه گيلدا قصابيان

کتاب هاي  قشنگ براي کتاب خانه ي خودت

حيوانات کلّه پاي من ا و 2
شاعر : شهرام رجب زاده 

تصویرگر: اکسل شفلر
ناشر: زعفران

تلفن: 021-22753404-5

من از دکمه مي ترسم 
نویسنده : هدا حدادي 

تصویرگر: مرجان وفایيان
ناشر: خانه ادبيات

تلفن: 021-66410741

سعیدخواه
• مریم 

در فصل بهار همه شاد هســتند، حّتی پروانه ها، 
کفشدوزك ها و زنبورها!

تو هم درخت  ها، پرنده ها و حشــره هایی را که بلد 
هستي در یك نّقاشی بکش و برای ما به نشانی مجلّه 

بفرست.
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می
گر

سر
بازی و 

• الله ضیایی   • تصویرگر: سپید

یمیمی
رگرگر

رسرسر

و یزیزی

کدام وسيله ها برای گردش در طبيعت هستند؟ کلمه ها را با تّوجه به آن ها کامل کن.

چه عددی در بادکنك خالي بگذاریم 
که جمع عدد هاي بادکنك های هر 

دختربّچه 10 بشود.

2 3 14 5 3
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براي جابه جا کردن این چمدان ، کدام راه بهتر است؟ دور آن خط بکش.

تصویر بادکنك را کامل کن.
آیا مي تواني جهت باد را حدس بزني؟
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1. دو شمع روشن را داخل دو شيشه  بگذار.

2. با کمك یك بزرگتر روی یکی از درها، 
چند سوراخ درست کن و در شيشه ها را ببند.

3. کمي صبر کن، چه مي بيني؟

ك کارِ تازه
ی

اتاتازه اکاکارِ ك
ی

ك
ی

• داوود مظلومی  ك
• عّکاس: فرهاد سلیمانی

چرا شمِع ظرفی که 
در آن سوراخ نداشت، 

خاموش شد؟
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