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عيدتون مبارک!
مهربون ها سالم. سالِم شاد من، كوشا خان، به همراه 
خواهرم نيوشا خانم به شما دوستاِن خوب صفحه «فرفره». 
اين هفته، آخرين هفته ساله و بعيده ما هفته ديگه، بتونيم 
به ديدنتون بياييم. عيد نوروز نزديكه و بيشتر مدرسه ها 
كم كم  تعطيل ميشن و بيشتر بچه ها، اين روزها مشغول 
مرتب كردِن اتاق و كشو و ميزتحريرشون يا خريد كفش و 
لباس نو هستند. تقريبا شش ماه، شنبه هر هفته به ديدنتون 
اومديم و با قصه ها و شعرها و كاردستى ها و كلى حرِف 
خوب، سرگرمتون كرديم. دوستِى ما در سال بعد هم، 
بهتر و بيشتر ادامه داره. اميدواريم تعطيالِت شاد و قشنگى 
داشته باشيد. مراقب خودتون باشيد و براى همه بچه هاى 

دنيا، آرزوهاى قشنگ كنيد. دوستتون داريم.

يه آدم
يه قصه غنچه هاى سرِخ گل

مى شود آهسته باز
در هوا پيچيده است

يك نسيِم دلنواز

آشتِی بهار

قصه نویِس جهانی
دوستان من! آقاى «هانس كريستين اندرسن» رو مى شناسيد؟ آقاى «اندرسن» يه 
قصه نويس خيلى خوبه كه ممكنه اسمش براتون آشنا نباشه، اما مطمئنم حداقل 
يكى از قصه هاش رو شنيديد؛ مثل «بندانگشتى» يا «دختر كبريت فروش» يا «جوجه 
اردك زشت». هانس كريستين، توى كشور دانمارك به دنيا اومد. اون از بچگى 
عاشق قصه گفتن بود؛ مثال يكى از كارهايى كه خيلى دوست داشت اين بود كه با 
عروسك هاى چوبى نمايش ترتيب بده و با قصه هاش بقيه رو سرگرم كنه. هانس 
كريستين هرچه بزرگ تر مى شد، قصه هاى بهترى مى نوشت تا باالخره اون قدر 
معروف شد كه بچه هاى سراسر دنيا طرفدار كتاب هاش شدند. بچه ها مى دونيد 
يك جايزه به اسم «هانس كريستين اندرسن» وجود داره؟ اين جايزه رو هرسال به 

نويسنده هايى ميدن كه بهترين قصه رو براى بچه ها نوشته.

روى گل ها مى پرند
شاپرك هاى سفيد
مى دهد بلبل خبر
آمده سال جديد

هر درختى مى شود
 سبزپوش و نونوار

فصِل سرما رفته است
آمده فصل بهار!

شاعر: عفت زینلی

بـهار نزدیکه

يكى بود، يكى نبود. زير گنبد كبود، دهكده كوچكى بود به اسم «بى بهار». 
ولى چرا بى بهار؟ چون سال هاى سال بود كه «بهار»، پاش رو توى اين 
دهكده نذاشته بود و مردم روستا حسابى از زمستون خسته شده بودند! 
تا اين كه يه روز يه دختر كوچولو به اسم «شكوفه»، تصميم گرفت بهاِر 
قشنگ و پُرگل رو به دهكده بياره. شكوفه رفت پيش مردم روستا و ازشون 
كمك خواست. ولى بچه ها! هيچ كس نمى دونست «بهار» خانم كجاست 
و چه طورى ميشه براى اومدن راضيش كرد. شكوفه كه خيلى غصه ش 
گرفته بود، برگشت توى اتاقش و از تنهايى و بى حوصلگى شروع كرد 
به تميز كردن اتاق. همه اسباب بازى هاش رو برق انداخت؛ گرد و خاِك 
كتاب ها رو گرفت؛ لباس هاش رو مرتب گذاشت توى كمد. اون كه حسابى 
خسته شده بود، رفت دِم پنجره اتاقش و بوى خيلى خوبى رو احساس كرد، 
بويى شبيه بوى بهار و  فكر كرد: «درسته كه من نمى تونم با آوردن بهار، 
بقيه رو خوشحال كنم اما با كارهاى ديگه كه مى تونم». براى همين چندتا 
از لباس هاى قشنگ و تميزش رو كه ديگه نمى پوشيد، بسته بندى كرد و 
اون ها رو به بعضى از دوست هاش كه نمى تونستن لباس نو بخرند، هديه 
داد. شكوفه وقتى برگشت خونه، گل هاى باغچه پشِت خونه جوونه زدن.  
اون يادش اومد هنوز كارهاى خوِب ديگه اى هست كه مى تونه باهاشون 
آدم ها رو خوشحال كنه؛ براى همين به چندتا از دوست هاش كه باهم 
قهر  بودند، سر زد و بهشون گفت كه اون ها رو بخشيده. شكوفه اون قدر 

كارهاى خوبى كرده بود كه شب، آروم و خوشحال خوابيد. صبح   با صداى 
اهالى دهكده بيدار شد. همه دور اتاقش جمع شده بودند و مى گفتند: «بهار 
داره مياد!». شكوفه باورش نمى شد، چشم هاش رو ماليد و ديد باغچه 
پشت خونه پر از گل شده و يه بلبل هم داره روى شاخه هاى درخت آواز 
مى خونه. اهالى دهكده، با تميزى و مهربونى و بخشندگى كه از شكوفه ياد 
گرفته بودند، تونستن «بهار» رو به دهكده  برگردونند و اسم دهكده شون 

رو گذاشتند «هميشه بهار».
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