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بلبل و نِى
دالهى

يكى بود، يكى نبود. 
يك بلبل بود و يك ُگل نِى. يك روز بلبل، روى ُگل نِى نشست.

 نِى گفت:«بلند شو، وگرنه پايت را مى بُرم.»
بلبل گفت:«بلند نمى شوم، چون خسته ام.»

االغ  به  بُريدى، من هم مى روم  مرا  پاى  بلبل گفت:«حاال كه  بُريد.  را  بلبل  پاى  نِى، 
مى گويم بيايد تو را بخوَرد.»

بلبل رفت پيش االغ و گفت:«اى االغ، برو نِى را بخور!»
االغ گفت:«نمى خورم! چون همين حاال يك نِى خوردم.»

بلبل گفت:«حاال كه نمى خورى، من هم به موش مى گويم بيايد پاالنت را پاره كند.»
بلبل رفت پيش موش و گفت:«اى موش، يك االغ مى شناسم كه پاالن قشنگى دارد. 

برو پاالنش را پاره كن!»
موش گفت:«نه، نمى روم! چون همين حاال يك پاالن را پاره كرده ام.»

بلبل گفت:« حاال كه نمى روى، من هم به گربه مى گويم بيايد تو را بگيرد.»
بلبل رفت پيش گربه و گفت:«اى گربه، يك موش مى شناسم كه خيلى خوش مزه 

است. برو او را بگير!»
گربه گفت:«نه، نمى گيرم! چون همين حاال يك موش گرفته ام.»

بلبل گفت:« حاال كه نمى گيرى، من هم به سگ مى گويم بيايد تو را گاز بگيرد.»
بلبل رفت پيش سگ و گفت:«اى سگ، يك گربه مى شناسم كه چاق و چلّه است. 

برو او راگاز بگير!»
سگ رفت و گربه را گاز گرفت. گربه رفت وُدم موش را گرفت. موش 

رفت و پاالن االغ را پاره كرد. االغ رفت و نِى را خورد. بلبل هم پريد 
تا روى يك  و رفت 

نِى ديگر بنشيند.
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الاليى

َمَتل

ترانه
دعا كردم به اهللا 

اهللا به من بارون داد
بارون را دادم به صحرا
صحرا به من گندم داد
گندم را دادم به نانوا 
نانوا به من ُكماج داد
ُكماج را دادم به بابا
بابا به من كتاب داد

كتاب را دادم به اُستاد 
اُستاد به من سواد داد

الالالال، ُگل الله
پلنگ در كوه مى ناله

الالالال، ُگل پسته
بابات رفته ،شدم خسته

الالالال، ُگل زيره 
دلم آروم نمى گيره
الالالال، ُگل سوسن

بابا اومد، چشام روشن

دس دسى، باباش مى آد 
صداى كفش پاش مى آد
دس دسى، ننه ش مى آ د

با عّمه و خاله ش مى آد
دس دسى، عمو ش مى آد 
با جيِب پُر ليمو ش مى آد

دس دسى، دايى ش مى آد
با قورِى چايى ش مى آد

شماره 5  رشد كودك  13


