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اين مجموعه ويژه ي خردساالن طراحي شده است. عالوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردساالن 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خالقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.
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مجله ي خردساالن ايرانصاحب امتياز: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره)
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مصطفي رحماندوست

السون و ولسون
يه گل دارم تو گلدون

گلم چشاشو بسته
تو گلدونش نشسته

السون و ولسون
خداي ابر و بارون

گلم كمي آب مي خواد
گرمي آفتاب مي خواد

خداجونم خداجون
گل منو بخندون

تا شاد و شاد برقصه
با ساز باد برقصه



دوست من سالم.
من قورباغه هستم. 

من در يك بركه ي پر آب و زيبا زندگي مي كنم. وقتي باران مي بارد، من روي برگ 
گل نيلوفر مي نشينم و قور قور قور آواز مي خوانم بعد در آب شيرجه مي زنم و حسابي 

و  دراز  زبان  قورباغه ها،  ما  مي كنم.   شنا 
حشره هاي  آن  با  كه  داريم  چسبنده اي 

كوچك را مي گيريم و مي خوريم!
امروز پيش تو آمده ام تا در يك روز قشنگ 
بهاري، با هم مجله ي دوست خردساالن را 
ورق مي بزنيم. نقاشي كنيم و شعر و قصه 
بخوانيم. پس مدادرنگي هايت را بردار و با 

من بيا ...
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يك روز صبح وقتي ننه گالب از خواب بيدار شد، ديد دنيا خيلي كثيف شده 
است. چادرش را بست به كمرش و آمد كنار حوض مرمرش. دنيا را برداشت 
و انداخت توي طشت. يك قالب صابون. يك كمي آب. چنگ و چنگ و چنگ. 

بشور و بساب. دنيا را شست و تميز كرد. قشنگ كرد. بعد آن را پهن كرد روي بند رخت تا 
خشك بشود.  اما هنوز كمرش را راست نكرده بود كه باد آمد و دنيا را برداشت و با خودش 
ــفيد!  برد. ننه گالب دنبال باد دويد و گفت:«اي باد! بالت طال، دنيا را بده» نداد. گفت:«رويت س
ــمه.  ــياه! دنيا را بده.» نداد. باد دنيا را برد انداخت توي چش ــا را بده.» نداد. گفت:«مويت س دني
ــكمو! آن قدر شكمو كه هر چه گيرش مي آمد، فوري مي چپاند توي  يك قورباغه آن جا بود،ش
ــش و قورتش مي داد. قورباغه، دنيا را يك لقمه كرد و چپاند توي دهانش و قورتش داد.  دهان
ــد. سفيد شد. زرد شد. داشت خفه  ــرخ ش دنيا بزرگ بود، توي گلويش گير كرد. قورباغه، س
مي شد كه ننه گالب، تاپ و تاپ و تاپ زد به پشتش. دنيا از توي گلوي قورباغه افتاد بيرون و 
ــد. ننه گالب دوباره، دنيا را با آب چشمه شست و پهن كرد روي شاخه ي درخت  باز كثيف ش
تا خشك شود. اما تا آمد خستگي در كند، باد دنيا را برداشت و با خودش برد و انداخت توي 
ــياه. چاه را  ــياه س ــر چاه. ديد واه واه واه! چه چاهي. كثيف كثيف. س چاه. آه! ننه گالب رفت س
ــت. يك قالب صابون. يك كمي آب. چنگ و چنگ و  ــت آورد خانه. انداخت توي طش برداش
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ــت با دنيا بازي  ــت. يك ديو ته چاه بود. ديو داش ــاب. ننه گالب چاه را شس ــور و بس چنگ بش
مي كرد. ننه گالب را كه ديد، گفت:«باالخره آمدي ماه پيشاني؟! چشم هايم خشك شد از بس 
به در نگاه كردم. گلويم گرفت از بس تو را صدا كردم.» ننه گالب گفت:«ماه پيشاني كيه؟ من 
ننه گالبم.» ديو گفت:«حاال هر چي! زن من مي شوي؟» ننه گالب گفت:«آخه ...» ديو گفت:«اگر 
ــوي، دنيا را به پايت مي ريزم.» و دنيا را به پايش ريخت. ننه گالب گفت:«آخه ديو  زن من بش
و آدميزاد كه جور در نمي آيند.» ديو گفت:«خب تو هم ديو شو!» ننه گالب گفت:«اين همه 
سال آدم بودم، حاال ديو بشوم.» ديو نشست توي طشت. چند قالب صابون يك عالمه 
آب چنگ و چنگ و چنگ، بشور و بساب ننه گالب ديو را شست. ديو آدم شد. آن 

وقت هفت شب و هفت روز جشن گرفتند و با هم عروسي كردند.
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ــرد و گفت:«عباس جان كاش مي آمدي مرا به  ــزرگ به دايي عباس تلفن ك مادرب
زيارت حضرت فاطمه معصومه مي بردي!»

ــد و  ــه گفت كه مادربزرگ خوش حال ش ــي عباس به مادربزرگ چ ــم داي نمي دان
ــت  ــي تلفن را گذاش ــرم!» وقتي مادربزرگ گوش ــرت بدهد پس ــدا خي گفت:«خ
ــيدم:«كجا مي خواهيد برويد؟» مادربزرگ گفت:«دايي عباس مي آيد تا مرا  پرس
به قم ببرد براي زيارت حضرت معصومه(س) .» گفتم:«پس چرا گفتيد حضرت 
فاطمه ي  معصومه؟» مادربزرگ گفت:«حضرت معصومه، خواهر امام رضا (ع) امام 
ــت، اما امام رضا (ع) به ايشان  ــتند. نام اصلي ايشان فاطمه اس ــتم ما هس هش

حضرت معصومه مي گفتند. معصومه يعني دختر پاك و بي گناه.»
گفتم:«اگر دايي عباس بيايد، مرا هم با خودتان مي بريد؟» مادربزرگ خنديد 
ــازه بدهند تو را هم مي برم.» مادربزرگ به مادرم  ــر پدر و مادرت اج و گفت:«اگ
ــه ما مي خواهيم به قم  ــنيد ك ــن كرد تا اجازه ي مرا بگيرد. وقتي مادرم ش تلف
برويم گفت كه مي خواهد همراه ما بيايد. باالخره، آن روز من و دايي عباس و 
ــين و پدر و مادر و مادربزرگ و پدربزرگ همه با هم به زيارت  زن دايي و حس
ــه همراه ما آمده بود، اما  ــين با اين ك حضرت فاطمه معصومه(س) رفتيم. حس

نمي دانست حضرت معصومه چه كسي است و چرا به او مي گويند معصومه. 8
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مامان جونم، مامان جون
كه مثل گل 

قشنگي و مهربون
وقتي تو رو مي بينم

شاپرك تو مي شم
رو دامنت مي شينم

هي خودمو لوس مي كنم
همش تو رو بوس مي كنم

توي دلم يواش مي گم: خداجون
خداي مهربونم

يه كاري كن هميشه
پيش مامان بمونم

 اسداله شعباني

ترانه هاي خانه
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هاي خانه

پ
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جدول را كامل و رنگ كن.
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به اين شكل ها با دقت نگاه كن.
از هز حيوان چند تا مي بيني؟

به همان تعداد در خانه هاي باال عالمت بزن.
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 بهاي اشتراك تا پايان سال1385 -هر ماه 4 
شماره- هر شماره 2750 ريال

مبلغ اشتراك را به حساب شماره 5252 بانك 
صادرات ميدان انقالب كد 76

به نام موسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) واريزكنيد
(قابل پرداخت در كليه شعب بانك صادرات در 

سراسر كشور) 
فرم اشتراك را همراه با رسيد بانكي به نشاني

تهران،خيابان انقالب، چهار راه حافظ، پالك962 
امور مشتركان مجله دوست ارسال فرماييد.

قابل توجه  متقاضيان خارج از كشور
بهاي يك شماره هفتگي دوست  

خاور ميانه(كشور هاي همجوار) 10000ريال
اروپا، افريقا،ژاپن11000ريال

امريكا،كانادا،استراليا12500 ريال
بستگان هر يك از افراد ساكن در خارج از كشور 
كه در ايران سكونت دارند،مي توانندمبلغ فوق را به 
حساب اعالم شده واريز وسپس نشاني فرد خارج از 
كشور را به امور مشتركان مجله دوست ارسال كنند.

واحد اشتراك مجله دوست نوجوانانتلفن:03112364577 آدرس:اصفهان-خيابان شيخ بهايي-مقابل بيمارستان مهرگان-نمايندگي چاپ و نشر عروج-پرداخت در كليه شعب بانك ملي در ايران واريز كنند.مشتركين محترم استان اصفهان مي توانند مبلغ اشتراك خود را به شماره حساب 0101187501004 قابل 
 

نام
نام خانوادگي

تاريخ تولد 
تحصيالت

نشاني 
كد پستي

تلفن
شروع اشتراك از شماره                  

 تا شماره
امضاء

اشتراك دوست نوجوانان را برايش بگيريداگر مى خواهيد خواهر يا برادر بزرگترتان به مجله هاى شما دست نزند
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود.

ــازي بودند كه  ــغول ب ــاري،  و  و  و  مش ــنگ به ــك روز قش ي

ناگهان هوا ابري شد.   مزرعه، با عجله به طرف آن ها آمد و گفت:«به النه و طويله 

ــت توي طويله.   هم  ــود.»    دويد و رف ــروع مي ش برگرديد. االن باران ش

دويد و رفت توي طويله.   هم دويد و رفت توي مرغداني. اما   نرفت.  

ــت دارم.»   ــود.»   گفت:«من باران را دوس ــروع مي ش گفت:«زود باش! االن باران ش

ــتم و زير  ــوي!»   گفت:«نه جانم من   هس  گفت:«زير باران خيس مي ش

صداي   را شنيد و گفت:«من هم باران را دوست دارم!»  باران خيس نمي شوم!»  
18



ــرون آمدند و گفتند:«ما  ــرون آمد.   و    هم از طويله بي ــي بي و از مرغدان

ــت داريم!»   گفت:«اگر زير باران بمانيد خيس مي شويد و سرما  هم باران را دوس

ــرف   گوش نكردند.  ــه ح ب ــا   و    و   و  ــد!» ام مي خوري

ــاران بازي كرد. او اصالً  ، كواك كواك كرد و زير ب ــروع به باريدن كرد.   ــاران ش ب

ــد. اما    خيس شد و گفت:«هاپچي!   هم گفت:«هاپچي!»    خيس نش

ــاال زود به النه برگرد!  ــكان داد و گفت:«هاپچي!»   گفت:«ح ــش را ت بال هاي خيس

هاپچي!»

ــتند.   هم به مرغداني رفت.   هم رفت    و    به طويله برگش

و توي النه اش نشست.

ــد. اما   نه  ــه مي كردن ــد و عطس ــس بودن    و   و   و   خي

سردش بود، نه عطسه مي كرد. چون او يك   بود و يك   هيچ وقت پرهايش 

زير باران خيس نمي شود!
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خانم غاز هم در ميان گل هاي زيبا 
قدم زد و علف جمع كرد.

و  كرد  اطراف  به  نگاهي  غاز  آقاي 
گفت:«واقعاً قشنگ است!» وقتي خانم غاز به درياچه رسيد، با خوش حالي 

گفت:«اين جا قشنگ است!»

براي  را  جايي  غاز  آقاي 
ساختن النه پيدا كردند.
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جوجه هايي قشنگ و بازيگوش!
چند  از  بعد  و  شد  آماده  النه  باالخره 
روز جوجه غازها از تخم بيرون آمدند.

حاال آن ها يك خانواده بودند كه در يك 
درياچه ي قشنگ زندگي مي كردند.
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درخت پر از شكوفه هاي بهار نارنج بود. مادرم مربا مي پخت.
همه جا بوي بهار نارنج مي داد.

من خواب بودم.
خواب من شيرين بود. مثل مرباي بهار نارنج.
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 شكل  ها را از روي خط (آبي) قيچي كن.
قسمت هاي زرد را با قيچي ببر.

به دايره هاي قرمز دو طرف كش وصل كن. حاال تو يك 
ماسك زيبا داري!
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