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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.

پدر و مادر عزيز، مربي گرامي

با من بيا ...
ناصر
نقاشي

فرشته ها
خانه ي پنجره ها

جدول
پسر عمو پيشي گولي!

در آسمان
آسمان شهر

قصه ي حيوانات
بازي

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه ها
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دوست من سالم. 
من كليد هستم. مي داني ما كليد ها، چقدر كارهاي مهم انجام مي دهيم ؟! ما مي توانيم در ها را باز 
و بسته كنيم. پدر من كليد يك ماشين است. او، هم در ماشين را باز و بسته مي كند و هم مي تواند 
ماشين را روشن كند. مادرم كليد در خانه است. او هميشه مي گويد كه به پدرم افتخار مي كند. من 

هم كليد در يك كمد هستم. صبح ها مادرم در را براي پدرم باز مي كند تا او سر كار برود! 
حاال من پيش تو هستم. براي ورق زدن دوست خردسال. 

اين مجله نه در دارد، نه قفل. فقط بايد آن را ورق بزنيم. زود باش! تو هم 
با من بيا ...
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يك چاقوبود كه مثل همه ي چاقوها نبود.اسم اين چاقو، ناصر بود. اولين باري كه چشم ناصر، به 
يك گل افتاد، بيست و چهار ساعت تمام كنارش نشست و پلك نزد. البته چاقوها، پلك ندارند كه 
بزنند! اما اگر او پلك هم داشت، نمي زد. يا وقتي كه براي اولين بار قطره هاي باران را ديد، دويد 
توي حياط و آن قدر زير باران قدم زد كه اگر به زور او را تو نمي آوردند، حتما» تا حاال زنگ زده 
بود. آره! ناصر اين جوري بود. از صبح تا شب يك گوشه مي نشست و فكر مي كرد. بعضي وقت ها 
هم شعر مي گفت. ديگ و ديگچه ها و كاسه بشقاب ها، مي گفتند:« اين طوري كه نمي شود! تو 
يك چاقويي. بايد ببري، پاره كني، نه اين كه يك گوشه بنشيني و شعر بگويي! آخر چاقو كه شاعر 
نمي شود!» بعد مجبورش كردند كه يك خيار را پوست بگيرد! ناصر نصف خيار را پوست نگرفته 
بود كه حالش بد شد! از آن به بعد هر وقت ناصر چشمش به يك خيار مي افتاد، حالش بد مي شد! 
ديگ و ديگچه ها و كاسه بشقاب ها گفتند:« خودش را لوس مي كند!»  بعد مجبورش كردند يك 
پياز را تا آخر پوست بگيرد! ناصر پوست پياز را گرفت و شر شر اشك ريخت. بعد از آن هم 
ديگر هيچ وقت نتوانست در چشم هيچ پيازي نگاه كند. كاسه بشقاب ها و ديگ و ديگچه ها كه 
ديدند اوضاع اين طوري است گفتند:« يا بايد مثل ما كار كني، يا از اين جا بروي!» ناصر هم از آن 

 محمدرضا شمس
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جا رفت. چمدانش را كه پر از شعر بود، برداشت و از آن جا 
رفت. وسايل آشپزخانه، بدون چاقو شدند. بدون چاقويي كه 

اسمش ناصر بود و شعر مي گفت!
ناصر رفت توي حياط. وسط باغچه، ميان گل ها و گلبوته ها 
نشست. به درخت گيالس تكيه داد، پا هايش را دراز كرد و 
شعر گفت و شعر خواند. گل ها غنچه كردند. درخت ها شكوفه 
كردند. پروانه ها آمدند. زنبور ها آمدند. پرنده ها آمدند و 
توي باغچه، غوغايي شد. پنجره كه داشت نگاه مي كرد، همه ي 
اين ها را به وسايل آشپزخانه گفت. آن ها، اول گفتند:« خب 

به ما چه!»
اما بعد كه چند روز گذشت، دلشان براي ناصر و شعرهايش 
اي  گوشه  يك  بايد  بگذاريم  ندارد!  گفتند:«عيبي  شد.  تنگ 

بنشيند و كار نكند، در عوض برايمان شعر بخواند.
خب شعر گفتن هم خودش يك جور كار است!» بعد رفتند و 

ناصر را با سالم و صلوات به آشپزخانه آوردند.
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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ــراي افطاري به خانه ي مادر بزرگ رفته بوديم. پدرم يك جعبه  ــاه رمضان بود و همه ي ما ب م
خرما خريده بود. من خيلي خرما دوســت دارم. مادر بزرگ خرما را شســت و آن ها را در يك 
ظرف تميز گذاشــت تا سرســفره بياورد. من يك خرما خوردم و گفتم:«به به! خيلي خوشمزه 
است. مادر بزرگ! يكي بخوريد!» مادر بزرگ گفت:« جان دلم! مگر نمي داني من روزه هستم و 
تا وقت افطار چيزي نمي خورم. هنوز كه اذان نگفته اند.» من يادم رفته بود كه مادر بزرگ روزه 
اســت. يادم رفته بود كه نبايد جلوي كسي كه روزه اســت چيزي بخورم. گفتم:« مادر بزرگ 
من يادم رفته بود كه شما روزه هستيد و گرنه اين خرما را نمي خوردم و به شما نمي گفتم كه 
خيلي خوشمزه است!» مادر بزرگ مرا بوسيد و گفت:«اگر هم نمي گفتي خوشمزه است، خودم 
مي دانستم كه خوشمزه است! اما روزه بودن و نخوردن چيزهاي خوش مزه آن هم تا وقت افطار، 
خيلي خوشمزه تر است. وقتي بزرگ تر شوي و روزه بگيري،آن وقت متوجه مي شوي كه روزه 

بودن،چه قدر خوشمزه است!»
همين موقع صداي اذان آمد. يك خرما برداشتم و گفتم:« حاال بخوريد!» و آن را در دهان مادر 

بزرگ گذاشتم!
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مدحسن حسيني
 مح

خانه ي پنجره هاست
خانه ات ماهي جان

روشن است، اما حيف
تو اسيري در آن

هيچ ديوار و دري 
نيست در خانه ي تو

همه جايش شيشه است
راست، چپ، پشت، جلو

روز و شب مي چرخي
توي اين خانه ي تنگ
جاي تو اين جا نيست

ماهي زبرو زرنگ 

اين همه پنجره را 
كاش مي شد وا كرد

خانه ي تنگت را 
قد يك دريا كرد
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جدول را كامل و رنگ كن.
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آبي  رنگ  سياه.  دود  از  شد  پر  شهر،  هم  آبي باز  رنگ  سياه.  دود  از  شد  پر  شهر،  هم  باز 
قهر كرد و آسمان خاكستري شد.قهر كرد و آسمان خاكستري شد.

بچه ها پاك كن هايشان را به باد و باران دادند بچه ها پاك كن هايشان را به باد و باران دادند 
رنگ  سياهي.  از  را  آسمان  تمام  كنند  پاك  رنگ تا  سياهي.  از  را  آسمان  تمام  كنند  پاك  تا 

آبي برگردد!آبي برگردد!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

يك روز يك  در آسمان مي چرخيد كه  را ديد.   ، از  مي آمد. جايي كه نه سبزه 

داشت و نه دريا.    روشن بود. زيبا بود.    كمي دور    چرخيد. همين موقع گرماي 

،    نديده بود.      را احساس كرد. به طرف    رفت. او هيچ وقت نزديك  

گرم و پرنور بود.   هميشه سرد و تاريك بود.    تصميم گرفت    را با خودش ببرد و 

، هم گرم مي شد، هم روشن. نزديك   بگذارد، اين طوري  
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  .    يك تور فضايي را بر سر    انداخت و    را با خودش كشيد و برد به طرف  

  توي تور فضايي تاب مي خورد و در آسمان باال و پايين مي رفت و دنبال    كشيده مي شد. 

كمي بعد    و    به   رسيدند.   ، تور فضايي را رها كرد و    به   سالم 

كرد. هنوز چند لحظه نگذشته بود كه   شر شر آب شد و قطره قطره چكيده در آسمان. 

   كه خيلي ترسيده بود با عجله به طرف    رفت. تور فضايي را بر سر    انداخت و 

او را دوباره به طرف    برد. اگر    كمي دير تر    را از   دور مي كرد، چيزي از  

 باقي نمي ماند.    دوباره توي تور فضايي تاب خورد و تاب خورد و برگشت پيش   .  

  با ديدن    دوباره روشن شد. دوباره گرم شد و چرخيد و چرخيد.

   با سرعت به طرف   برگشت و ديگر هيچ وقت به سراغ    نيامد.    هم هيچ 

وقت اين سفر عجيب را فراموش نكرد!
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سوار  مادرشان  پشت  كه  ديدند  را  ها  عقرب  بچه 
شده اند

بچه موش ها مشغول بازي بودند كه...

كمي آن طرف تر هم بچه لمورها را ديدند كه 
آن ها هم پشت مادرشان سوار شده بودند.
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آن وقت يكي يكي از شاخه پريدند پايين.

مي  طوري  چه  ها،  موش  مادر  چاره  بي 
خواست همه ي آن ها را پشتش سوار كند!

و  بروند  گرفتند،  تصميم  ها  موش  بچه 
پشت مادرشان سوار شدند!
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باالي هر شكل در جدول همان قدر خانه را عالمت بزن كه در سمت چپ از آن شكل مي بيني.
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حماندوست
مصطفي ر

تخته و ميختخته و ميخ
تيشه آورد و چاقويي كه تيز بودتيشه آورد و چاقويي كه تيز بود
طناب و چسب و سيخطناب و چسب و سيخ
چكش و  اره اي  كه خيلي جيز بودچكش و  اره اي  كه خيلي جيز بود
گربه مي خنديد و مي خواستگربه مي خنديد و مي خواست
به خونه ي عروسكي بسازهبه خونه ي عروسكي بسازه
ميز و كمدميز و كمد
يا تخت خواب كوچكي بسازهيا تخت خواب كوچكي بسازه
تق تق تق، مشغول كارتق تق تق، مشغول كار
كه ناگهان، ميو ميو، داد و هواركه ناگهان، ميو ميو، داد و هوار
چكش رو پنجولش خوردچكش رو پنجولش خورد
خنده ي گربه رو بردخنده ي گربه رو برد




