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آدم برفِى توپى

دماغ آدم برفى

پسر كوچولو نشسته بود و گريه مي كرد. 

آدم برفى جلو آمد و پرسيد:« چى شده؟ چرا گريه مى كنى؟» 

پسر كوچولو گفت:«  مامانم را گم كرده ام!» آدم برفى گفت:« اين كه گريه 

ندارد. همين جا بمان تا مادرت تو را پيدا كند.» اّما پسر كوچولو باز هم گريه 
كرد.

 آدم برفى دور خودش چرخيد و توپ شد. توپ قِل خورد. يك اسب شد. 

پيت كو، پيت كو كرد. گوسفند شد، بع بع كرد. ماشين شد، بوق بوق كرد. 

پسر كوچولو ديگر گريه نمى كرد. يك مرتبه صدايى گفت:« عزيزم! ...» 

پسر كوچولو مادرش را ديد. به طرفش دويد. او را بغل كرد. دوباره گريه 

كرد. مادر گفت:« گريه نكن عزيزم. ببين چه آدم برفى قشنگيه!»

پسر كوچولو خنديد. مادر دست پسر كوچولو را گرفت. او را با خودش بُرد. آدم 

برفى با خوش حالى دور خودش چرخيد و گفت:« بوق بوق بوق... بوق بوق بوق!»

آدم برفى، دماغش را دوست نداشت. دماغش خيلى دراز بود. يك روز، رفت پيش خرگوش و گفت: «دماغ من را 
كوچك مى كنى؟»

 خرگوش گفت: «معلوم است كه كوچك مى كنم!» آدم برفى َسرش را خم كرد. خرگوش يك گاز ُگنده زد. 
آدم برفى داد و ُدمش را گرفت. بقيّه ى هويج ها را هم خودش خورد. پيرزن خوش حال شد و چند تا هويج به آن ها داد. خرگوش يك هويج را به پارو را برداشت و رفت روى بام.»آدم برفى هم آمد. دو تايى برف ها را پارو كردند. خاله پيرزن گفت:« برف روى پشت بامم را پارو كن، تا به تو هويج بدهم.» خرگوش بده تا بدهم به آدم برفى، و ُدمم را بگيرم.» خرگوش رفت دِر خانه خاله پيرزن و گفت:« خاله پيرزن، يك هويج به من «دماغم را بده تا ُدمت را بدهم.» را كشيد. ُدم خرگوش َكنده شد. خرگوش گفت: «ياّال ُدمم را بده.» آدم برفى گفت:  خرگوش گفت: «من چه مى دانم!» و خواست از آن جا برود . اّما آدم برفى ُدمش هم خورد. آدم برفى بى دماغ شد. باغّصه گفت: «حاال من بدون دماغ چه كار كنم؟»نصف دماغ آدم برفى را خورد. خيلى خوش مزه بود. يك گاِز ديگر زد. نصف ديگر دماغ را 
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ى نصف دماغ آآدددددددددددددددددددددددخرگوش گفتتتت: «معلوم است كهوچ
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  الله جعفرى

آدم برفِى كثيف

آدم برفى نشسته بود . يك كاميون از كنارش رد شد. دود كاميون،  آدم برفى را سياه و كثيف كرد. 

آدم برفى، ناراحت شد. گفت:« حاال بايد بروم حّمام!»  راه افتاد و به حّمام رسيد. در زد. «حّمام» 

گفت:«كيه؟»  

آدم برفى گفت:« مَنم، آدم برفى! سياه شدم، كثيف شدم. مى خواهم خودم را بشورم. 
تا تميز بشوم.»

 حّمام گفت:« تو اگر خودت را بشورى، آب مى شوى، تمام مى شوى.» آدم برفى 

گفت:«من كه آخرش آب مى شوم. بهتر است تميز شوم و آب شوم.»

 حّمام گفت:«پس بفرما تو!»

 آدم برفى رفت توى حّمام. خودش را ُشست. تميز شد. بعد هم آب شد.

يك آدم برفى بود،  ُگنده. بازو داشت به چه چاقى! ّقد داشت به چه بلندى! اّما گنده هيچ كس را نداشت. تنها بود. 
يك روز صبح ديد يك آدم برفى كوچولو كنارش ايستاده است. او يك شال قرمز هم به گردنش داشت. آدم برفى 
بازوهايت را ببين چه چاق است.  ُگنده، خوش حال شد و گفت:«  مى آيى بازى كنيم؟» آدم برفى كوچولو گفت:« نه! تو خيلى بزرگى و من خيلى كوچكم. 

بازوهاى تو هم چاق شد. حاال مى آيى بازى كنيم؟»آدم برفى ُگنده، گولّه گولّه برف بازوهايش را َكند. آن ها را چسباند به بازوهاى آدم برفى كوچولو و گفت:«  ببين!  
بازى كنيم؟» آدم برفى كوچولو با خوش حالى گفت:« آره. چون حاال پاهاى آدم برفى كوچولو و گفت:« ببين!  ّقدت هم دراز شد. حاال مى آيى  آدم برفى ُگنده، گوله گوله برف پاهايش را َكند. آن ها را چسباند به آدم برفى كوچولو گفت:« نه!  ّقِدتو خيلي دراز است! قِد من را ببين چه كوتاه است!»

شال قرمز را كشيدند رويشان و خوابيدند. آدم برفى ها، تا شب با هم بازى كردند. شب كه شد، خسته شدند. اندازه ى هم هستيم.»

آدم برفِى ُگنده

   عليرضا متولى

آآآآآدددددممممم ببببررررففففىىىى نشسته
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دتو خيلي دراازز اااستتت!!! ققققددِد مممنننن رررراااا بببببببييييننننننن چچچچههه كككووووتاههه ااس
ستت

برف پاهايش را َكند. آن هههههاااااا ررررراااا چچچچچچچسسسسسسبببببااانندد  ببهه
ببهه  چچچچچسسسسببباااانندد اا ااا آ َ

لو با خوش حالى گفت:« آررههههه.. چچون ححااالالالالال  ت:« ببين!  ّقدت هم دراز شددددد... حححااالالال ممىىى آآيىى 
ى كردند. شب كه شد، خسته ششددددنننندددد.  

ن و خوابييددددددنننننندد.
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