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مسافر کوچولو

یا حسین

شعر

مجموعه امیر چخماق

شهر بادگیرها

فرفره

ه مامان بزرگ رفتیم چون قرار بود شــله زرد
ســام .ما امروز به خون 
نذری بپزه و بین همسایهها پخشکنه .وقتی شله زرد آماده شد من
و خواهرم هستی روی ظرفهای شــله زرد با کمک شابلون و دارچین
«یا حســین(ع)» و «یا زینب(س)» و «یا اباالفضل(ع)» نوشتیم .بعد
هم ظرفهایی رو که مامان و مامانبزرگ در ســینی میچیدن برای
همسایهها بردیم .هر همسایهای یک ظرف بر میداشت و میگفت:
«بهبه چه عطر و بویی .قبول باشه».وقتی که پخش کردن شلهزردها
ه های خوب .امروز کلی ثواب
تموم شد مامان بزرگ گفت« :آفرین بچ 
کردین .حاال بشینین تا نفری یک ظرف شله زرد براتون بیارم».

فرفره
صفحهای برای ۵تا ۱۰ساله ها

کوچولوی مهربون
۱

۲

باغ دولت آباد

کوچولو اومد توی حیاط
تا با توپش بازی کنه
دید که هوا بارونیه
برگشت تا نقاشی کنه
بایکمدادتودفترش
درختورودخونهکشید
براییکگنجشکناز
رویدرختلونهکشید

روزهای زوج

«زندگی سالم »
۳

۴

ارسال نقاشی ،قصه
خاطره ،عکس و ...

تودفترشهزارهزار
قطرههایبارونکشید
گنجشکهگشنهاششدهبود
براشیهکاسهدونکشید
کوچولوچقدرمهربونه
مثلتمومبچهها
تمیزوخیلیباادب
شیرینزبونمثلشما
شاعر :اسماعیل صوفی نژاد

۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

تصویر سازی ها  :سعید مرادی

من اولین شهر خشتی دنیا و دومین شهر تاریخی دنیا بعد از ونیز ایتالیا هستم.
من آب و هوای متنوعی دارم .از یک طرف بیابان و تپههای ریگ و از یک طرف
ارتفاعات زیبای شیرکوه و درههای سرسبز و دامنههای اون باعث شده جذاب
و دیدنی باشم .به من شــهر بادگیرها میگن چون بیشترین تعداد بادگیرهای
ایران رو دارم.
فایده بادگیرها اینه که گرمای ســوزان روبه هوای خنک تبدیل میکنن .یکی از
مکانهای دیدنی من باغ دولت آباده که بلندترین بادگیر دنیا رو داره .یکی از آثار
تاریخی ام هم مجموعه امیر چخماقه که معماری خیلی قشنگی داره.
من اسمهای دیگهای هم دارم؛ دارالعباده -دارالعلم و دارالعمل -حسینیه ایران-
شهر دوچرخه -شهر شیرینی-شهر قنات و قنوت و قناعت -شهر آتش و آفتاب.
من یزد هستم.
عفت زینلی

شهرقصه

جاده ماه نقره ای
آن شب ،ماه نقرهای وسط آســمان بود .من و بابا هم

توی آسمان ،ابرها نشسته بودند روبه روی ماه.

میرفتیم خانه مامان بزرگ که مریض بود .یک دفعه،

گفتم :ابرها ...لطفا کنار برید! ما نور ماه رو الزم داریم!

بابا گفت :چراغهای ماشین خراب شدن!

ابرها گفتند :به ما چه! به آقای باد بگو!

من گفتم :حاال چطوری بریم؟

صدا زدم :آقای باد خواهش میکنم کنار برین!

بابا گفت :نمیدونم!

بابا گفت :خیلی تاریکه! نمیتونیم بریم!

ماه نگاهم کرد :نگران نباش! دنبال من بیایین!

مندوبارهبهماهوابرهاوآقایبادنگاهکردموگفتم:طفلیمامانبزرگ!

بعد توی آســمان راه افتاد .بابا خندید و گفت :دیگه چراغ

بابا به آسمان نگاه کرد و گفت :ببینم با کی حرف میزنی؟

الزم نداریم!

آقای باد نگاهی به ما انداخت و گفت :به خاطر مامان بزرگ!

ماه ،با نور قشنگش ،جاده را روشن کرد .یک دفعه ،ماه

آقای باد ابرها را برد .ماه دوباره با نور نقرهای ،جاده را روشن کرد .بابا

رفت پشت ابرها .همه جا تاریک شــد .بابا ماشین را نگه

گفت :آماده باش که داریم از جاد ه ماه نقرهای میریم!

ناراحت شــدم .ماه هم با ناراحتی از پشــت ابرها ،نگاهم کرد.

ماه ِ نقرهای دست تکان داد.

داشت :باز همه جا تاریک شد!

گفتم :ممنون آقای باد! ممنون ابرها! ممنون ماه نقرهای مهربون!

آهسته گفت :تقصیر من نبود! این آقای باد ...همیشه با ابرها میاد!

آثار شما

دنیای نقاشی

دوستان گلم شــعرهایی که در کنار نقاشیهای
شماست ویژه نقاشــیهای قشنگ شما سروده
شده .امیدواریم که خوشــتون بیاد .اگه شما هم
دوست دارین برای نقاشیهای قشنگتون شعر
گفته بشه لطفا نقاشیهاتون رو برای ما تو تلگرام
به شماره  ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶بفرستین.

سحر فرهادیان
 ۶ساله

آقای عکاس میگه:
چه دختر قشنگی
بخند ازت بگیرم
عکس بزرگ و رنگی

ه مامان بزرگ رسیدیم.
ما هم رفتیم تا به خان 

هنرمند کوچولو

شمع کاغذی
امروز قرار است با هم یک کاردستی
برای ماه محرم یاد بگیریم .کاردستی
امروز ما ساختن شمع است.
چی الزم داریم؟

کاغذ رنگی
(سبز
مشکی
قرمز)
قیچی
و چسب

ستایش مرادی
 ۱۰ساله

چطوری درست کنیم؟

اول باید کاغذهای رنگی رو به شــکل
نوارهای بلند و باریک بــا قیچی برش
بزنید .بعد نوارها رو به صورت عمود روی
هم قرار بدید و با چسب گوشه اون ها
رو بچسبونید .حاال باید یکی در میون،
کاغذها رو ،روی مربع وســط تا بزنید.
وقتی این کار تموم شد ،ته نوارها رو هم
بچســبونید و کاغذ تا شده رو باز کنید.
بعد شــمع رو ،روی یک تکه کاغذ دیگه
بچسبونید و براش اشک هم بذارید.
حاال شــمع شــما
آماده است.

منصوره گلی

دور کشتی ایران
پروانه میزنه پر
کشتی که روی دریاست
دریا میشه قشنگتر

سرگرمی و رنگ آمیزی

بازی و ریاضی
عارفه و حسنا عباسی
 ۶ساله

۴

نویسنده :سمیه سیدیان

هر کالغی تو آسمون
میرفت ،دوباره برمیگشت
پر که میزد تو آسمون
میشد شبیه هفت و هشت

در تصویر از هر کدام از شکلهای هندسی زیر چند
تا وجود داره؟
مثلث........ :مربع........ :
دایره ........ :مستطیل........ :
تصویر رو به سلیقه خودتون رنگ آمیزی کنین.

